


 

 

 

 

 

 

ក្រសងួយតុ្តិធម ៌
មហាវថីិសម្មេចសុធារស ខណ្ឌ ដូនម្ពញ រាជធានីភនំម្ពញ 
ទូរសព័ទៈ ០២៣ ២១៦ ៣២២, ០២៣ ២១១ ៦៩៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ក្រឹត្តិបក្ត្ថ្កោ លថ្ោសថ្លខ៣ 
ម្ ម្ ោះម្សវា រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោសម្លខ៣ 

ររសួង/ស្ថា បន័ 
ផេលម់្សវា 

  ក្រសងួយតុ្តិធម ៌
 អគ្គនាយរដ្ឋា នរិចចការអយយការ និងរពហ្មទណ្ឌ  
 នាយរដ្ឋា នរិចចការម្កោ លម្ោស 

មហាវថិីសម្មេចសុធារស ខណ្ឌ ដូនម្ពញ រាជធានីភនំម្ពញ,  
ទូរសព័ទៈ ០២៣ ២១៦ ៣២២, ០២៣ ២១១ ៦៩៥ 

ម្ោលបណំ្ង 
ននការផេលម់្សវា 

បញ្ជា រ់ពភីាពស្ថា ត្សាំមាន ឬោម នម្ោសរបសស់្ថមជីនដដលចូលមរសំុ 
រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោសម្ដីមបយីរម្ៅម្របីរាស ់តាមត្រមូវការ។ 

មូលដ្ឋា នគ្ត្យុិត្េ 

 រពោះរាជររមម្លខ នស/ររម/០១៩៦/០៤ ចុោះនថៃទ២ី៤ ដខមររា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ដដលរបកាសឲ្យម្របីចាប់សេពីីការបម្ងោីត្ររសួងយុត្េធិម៌។ 

 ចាប់សេីពីសហ្លរខនេិរៈមន្តនេីរាជការសីុវលិននរពោះរាជាណាចរររមពុជា 
មារតា១២។ 

 ររមនតី្ិវធិីរពហ្មទណ្ឌ ននរពោះរាជាណាចរររមពុជា មារតា៥៤២ ដលម់ារតា
៥៥២។ 

 អនុររតឹ្យម្លខ២៤០ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ២ី៩ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ សេីពី
ការម្រៀបចំនិងការរបរពឹត្េម្ៅរបសរ់រសួងយុត្េិធម៌។ 

 របកាសរមួម្លខ១០០១ សហ្វ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
ររសួងម្សដារចិច នងិ     ហ្រិញ្ញវត្ាុ និងររសួងយុត្េិធម៌ សេពីីការផេលម់្សវា
ស្ថធារណ្ៈរបសរ់រសួងយុត្េិធម៌។ 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទធទទលួម្សវា 

របជាពលរដាដខមរ ឬ ជនបរម្ទស ដដលចូលមរស្ថន រ់ម្ៅរនុង                     
រពោះរាជាណាចរររមពុជាម្ដ្ឋយរសបចាប ់និងនីត្បុិគ្គលឯរជន។ 

សេងដ់្ឋម្សវា 

ការម្ចញរពតឹ្េបិរត្ម្កោ លម្ោសម្លខ៣ 

បរយិាយ 
ត្នមលម្សវា 
(ម្រៀល) 

រយៈម្ពល 
(នថៃម្ធវីការ) 

សុពលភាព 

រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោស(ជនជាត្ិ
ដខមរម្រៅពីសិសស និងនិសិសត្) 

៣០,០០០ ២០នថៃ 
៣ដខ 

៦០,០០០ ១២នថៃ 

រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោស(ជនជាត្ិ
ដខមរជាសិសស ឬនិសិសត្) 

១០,០០០ ២០នថៃ 
៣ដខ 

២០,០០០ ១២នថៃ 

រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោស(ជនជាត្ិ
បរម្ទស) 

២៥០,០០០ ២០នថៃ 
៣ដខ 

៥០០,០០០ ១២នថៃ 

បរដរបជាភាស្ថបរម្ទស
(រពឹត្េិបរត្ម្កោ លម្ោស) 

៤០,០០០ ២០នថៃ 
៣ដខ 

៦០,០០០ ១២នថៃ 
 

ត្រមវូការឯរស្ថរ  
ម្ដមីបទីទលួានម្សវា 

សរមាបជ់នជាត្ដិខមរៈ 
 ពារយសំុរពឹត្េបិរត្ម្កោ លម្ោស ០១ចាប់ មានបទិរូបថត្ ៤X៦ = ១ សនលឹរ 
 របវត្េិរូបសម្ងខប ០១ ចាប ់
 ម្សចរេីចមលងសំបុរត្បញ្ជា ររ់ំម្ណី្ត្ ចាប់ម្ដីម ០១ ចាប់ និងថត្ចមលង 

ស-ម្មម  ០១ចាប ់
 ម្សៀវម្ៅស្ថន រ់ម្ៅថត្ចមលង ស-ម្មម  ០១ចាប់។ 
 ប័ណ្ណសំោលខ់លួន ជាសិសស-និសសតិ្ (ម្បីម្ៅម្រៀន) ដដលមានសុពលភាព

ភាា ប់មរជាមួយ។ 



សរមាបជ់នជាត្បិរម្ទសៈ 
 ពារយសំុរពឹត្េបិរត្ម្កោ លម្ោស ០១ចាប់ មានបទិរូបថត្ ៤X៦ = ១ សនលឹរ 
 របវត្េិរូបសម្ងខប ០១ ចាប ់
 លិខិត្បញ្ជា រ់ទីលំម្ៅ ដដលធាល បា់នស្ថន រ់ម្ៅរនុងរបម្ទសរមពុជា ម្ចញ

ម្ដ្ឋយអាជាា ធរមានសមត្ារិចច (ម្មឃុ,ំម្ៅសង្កោ ត្់) របសរ់មពុជា ០១ចាប់។ 
 ម្សចរេីថត្ចមលងលិខិត្ឆលងដដន និងទិដ្ឋា ការ (Visa) ម្ៅមានសុពលភាព 

០១ចាប់។ 
បញ្ជា រៈ់ សរមាប់ជនជាត្ិដខមររសម់្ៅម្រៅរបម្ទស ឬជនជាត្ិបរម្ទសដដលធាល ប់
ស្ថន រ់ម្ៅរមពុជា ម្ហ្យីរត្ឡប់ម្ៅបរម្ទសវញិ ការផេលរ់បវត្េិរូបសម្ងខប រត្ូវម្ផាី
តាមទូរស្ថរម្ដ្ឋយបញ្ជា រ់ពអីាសយ័ដ្ឋា នបចចុបបននម្ៅបរម្ទស និងរយៈម្ពល  
ស្ថន រ់ម្ៅរមពុជា ពីនថៃដខឆ្ន  ំដដលានម្ចញ-ចូល របម្ទសរមពុជា ម្ដ្ឋយមានផេតិ្
ស្ថន មម្មនដស្ថមីខលួន ចំនួន០១ចាប់។ 

ម្យាបល ់ ស្ថមជីន ដដលមរសំុរពឹត្េបិរត្ម្កោ លម្ោសម្លខ៣ ម្ដីមបយីរម្ៅម្របីរាស់
សូមគ្ិត្អំពីរយៈម្ពល ដដលររសួងយុត្េធិម៌អាចម្ចញជូនាន គ្ឺរយៈម្ពល១២
នថៃ នងិរយៈម្ពល២០នថៃ នននថៃម្ធវកីារ រពមោងំឯរស្ថរពារព់័នធ ដដលត្រមូវ
ម្ដ្ឋយររសួងយុត្េិធម ៌ដូចមានម្រៀបរាប់ខាងម្លី។ 

 



 
 
 

 

 

 

 

ររសងួររៀបចំដែនែ ីនគរបូនីយរមម និងសណំង ់

ដីឡូតល៍លខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថីិរពះមុនីវងស សង្កា តបឹ់ងរតបបក  
ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 

លលខទូរសព័ទទំនាកទំ់នងៈ  023 477 57 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជែីីរលើរែំបូងមានលរខណៈដាច់រដាយែ ំ និងរចញប័ណណ  

ល ម្ ះលសវា ការចុះបញ្ជ ីដីលលីកដបូំងមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំនងិលចញបណ័្ណ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

 លចញប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធិកានក់ាបអ់ចលនវតថុ ឬ វញិ្ញា បនបរតសមាា លម់ាា ស់
អចលនវតថុ លដមីប ីបានទទួលស្ថា លល់ដាយចាប ់

 ធានាការោរសិទធិលលីអចលនវតថុ 
 មានសុវតថិភាពកនុងការកាន់កាប់ដ ី

មូលដាា នគតយុិតត 
 រកមរដាបលវណី្  
 ចាប់ភូមបិាល 



 
 
 

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
នីតិវធិីព្នការ កស្ថងបលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការចុះបញ្ជ ីដីធល ីមាន លកខណ្ៈដាច់លដាយដុំ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាល បដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការចុះបញ្ជ ីដលីលីកដបូំងមានលកខណ្ៈដាចល់ដាយដុ ំនងិលចញបណ័្ណ  (កនុង ១
កាលដ)ី៖ 

ក. ដីផលិតកមម ឬ ដីលភាគៈ រគប់លខតត នងិរាជធាន ី
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង 5ហចិតា បបនថម ៤0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 

២. ដលំីលៅដាា ន នងិដសីរមាបសំ់ណ្ងទូ់លៅ (ោម នអាជាា យុកាល) 
ក. ដីកនុងរាជធានភីនំលពញ ឬ កនុង រកុង លខតតកណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៨0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 
ខ. ដីកនុងរកុងរគប់លខតត លរៅពី លខតត កណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៣០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៦0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 
គ. ដីជនបទ ឬលរៅរកុង 
 តព្មលលសវា៖ ១០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៣0,000លរៀល កនុង1ហចិតា 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីដ ី(ចាប់លដីម).....ចំននួ ០២ចាប ់
2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្កាលដ ី ជាអាទិ៍លលខកាលដទីីតាងំភូមិ

ស្ថស្ដសដបផនទីបង្កា ញទីតាងំ    កាលដ ី ឬឯកស្ថរពពិណ៌្នាអំព ី ទី
តាងំកាលដីរពំរបទលក់ាលដទីំហដំីរូបភាពព្នការលរបីរបាសដ់ ី ឬឯក
ស្ថរគតយុិតដលផសងលទៀតបដលលៅមានអានុភាព (ចាប់លដីម ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតា-នុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសម់ាា សដ់ ីឬអនកកានក់ាបដ់ ី៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  លសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត ឬលិខតិឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ការចុះបញ្ជ ីនីតិ
បុគាល (លបីជានីតបុិគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនី
តានុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកចិា លលីកបលងបតលសចកដីចមលង
សំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់ កំលណី្ត បដលរតូវយក
ចាប់លដីម).......................................................ចំននួ ០៣ចាប ់



 
 
 

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របភព និងកាលបរលិចេទព្នការទទួលបានដ ី ជាអាទិ៍ 
លិខិតរបគលឱ់្យលដាយ    អាជាា ធរមានសមតថកចិា កិចាសនា (លក់
ទិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ ឬលិខិតលផទរសិទធិកាន់កាប)់ សនដតកិមម 
(លសចកដចីមលងសំបុរតមរណ្ភាព ឬលសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ កម់រណ្
ភាពរបស ់ មតកជន លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដចីមលង
សំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្តរបសស់នដតិជន សំបុរតតណំ្ វងសរតកូល  
លសចកដីចមលងសំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់   
អាោហ៍ពិោហ៍ លបីជាសហព័ទធរបសម់តកជន ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សមតថ
ភាពរបស ់ សនដតិជនកនុង    ការទទួលមរតក បដលលចញលដាយ
តុលាការ រពមទាងំកិចារពមលរពៀងបបងបចកមរតក មតកស្ថសន ៍
របសិនលបីមាន) លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ (ស្ថលរកម ឬស្ថល
ដីកា ឬដកីាសលរមចស្ថថ ពរ ឬកណំ្ត់លហតុសះជា ឬកំណ្ត់លហតុទទួល
ស្ថា ល ់នូវការទាមទារ) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលង 
បដល បានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
កិចាសនា    លសចកដីចមលងសំបុរត អរតានុកូលដាា នរតូវយក ចាប់លដមី 
០១ចាប ់ជាចាបំាច)់.........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិលផសង លៗលីកាលដ ី៖ ឯកសិទធ ិឬការបញ្ញា  ំឬហុបី៉ូបត
ក ឬសិទធិជលួ អចិព្ស្ដនដយ ៍ ឬ ផលុបលភាគ ឬលសវភាពរបសិនលបីមាន 
(ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលង បដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់....................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របលភទរទពយសមបតដិរបសបុ់គាលមានសិទធិចុះបញ្ជ ី 
បដលជារូបវនដបុគាល ៖ 

- លបីជារទពយរមួបដីរបពនធរតូវមានជាអាទិ៍ ៖ លសចកដីចមលង
សំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដចីមលង សំបុរតបញ្ញជ ក់
អាោហ៍ពិោហ៍ កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការទទួលបានរទពយ
កនុងអឡុំងលពលអាោហ៍ពោិហ៍ (លលីកបលងបតរទពយ
បដលសហព័ទធ ទទួល បានលដាយរបទានកមម ឬសនដតិកមម 
ឬអចាយ័ទាន ឬរទពយជាតព្មលតបបដលទទួលបានពីការ 
ចាត់បចងរទពយលដាយបឡក).................ចំនួន ០៣ចាប ់

- លបីជារទពយលដាយបឡក រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់
អំព ី ស្ថថ នភាពសីុវលិ (លសចកដីចមលង សំបុរត
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលិខតិបញ្ញជ ក់លីវ ឬលមម៉ាយ ឬលោះម៉ាយ 
ឬលសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពអីវតដមាន ឬការបាត់ខលួន
របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត) កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ 
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការទទលួបានរទពយលៅ
មុន លពលលរៀបអាោហ៍ពោិហ៍ ឬទទួលបានលដាយរបទាន
កមម ឬសនដតកិមម ឬអចា័យទាន កនុងអំឡុង លពល
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួលបានពកីារចាត់បចងរទពយសមបតដិ
លដាយបឡក ឬបបនថមការបញ្ញជ ក ់របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត
......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពចីំបណ្ករបសម់ាា សសិ់ទធិមាន ក់ៗ



 
 
 

របសិនលបីមាន  (លបីជារទពយកមមសិទធិអវភិាគ ឬ រទពយសហ
លភាគី) ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីចំបណ្កឯកជននងិចំបណ្ករមួ (លបី
ជារទពយសហកមមសិទធ)ិ(ចាប់ លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. កិចាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយអវភិាគ 
លហយីោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំព ី កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុ
អវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមយួោកយសំុចុះបញ្ជ ីដី (ចាប់លដីម០១
ចាបន់ិងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា 
០២ចាប)់.........................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនតីិបុគាល កនុង
ករណី្ អនកដាកោ់កយសំុចុះ បញ្ជ ីជានីតិបុគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប់ និង
ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២
ចាប់).............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកណំ្ត់លដាយចាប.់....ចំនួន ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយអាណ្តដ ិ(ចាប់លដីម ០១ចាប ់និងចាប់ចមលងបដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...ចំននួ ០៣ចាប ់

11. ប័ណ្ណចាស ់របសិនលបីមាន (ចាប់លដីម)..................ចំននួ ០១ចាប ់
12. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
...................................................................................................ចំននួ០៣ចាប ់

លោបល ់  ការចុះបញ្ជ ីដី នាឲំ្យអនកកាន់កាប់កាល យជាមាា សរ់សបចាប់ព្នកាលដី លហយី
សិទធិលផសងៗលទៀតរតូវ បានទទួលស្ថា លល់ដាយចាប ់និងសងាម 

 ធានាសុវតតិភាពខាងផលូវចាប់ ព្នការកានក់ាប់ដធីលី  
 តាមរយៈការចុះបញ្ជ ី មាា សដ់ ីនិងទទួលបណ័្ណដី បដលប័ណ្ណលនាះ អាចយក

លៅដាក់ធានា បញ្ញា  ំហុបី៉ូបតក លដីមបយីករបាក់លៅរបកបអាជីវកមម ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការរផទរអចលនវត្ថ ទងំមូល 

ល ម្ ះលសវា ការលផទរអចលនវតថុទាងំមូល 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាការោរសិទធិលលីអចលនវតថុ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 រកមរដាបលវណី្ ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការ កស្ថងបលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី



 
 
 

ការចុះបញ្ជ ីដីធល ីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុំ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាល បដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការលផទរអចលនវតថុទាងំមូល (កនុង១បណ័្ណ) 
ក. ដីផលិតកមម ឬដីលភាគៈ រគប់លខតត និងរាជធាន ី
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

២. ដលំីលៅដាា ន នងិដសីរមាបសំ់ណ្ងទូ់លៅ (ោម នអាជាា យុកាល) 
ក. ដីកនុងរាជធានភីនំលពញ ឬ កនុង រកុង លខតតកណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ខ. ដីកនុងរកុងរគប់លខតត លរៅពី លខតត កណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
គ. ដីជនបទ ឬលរៅរកុង 
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

I. ការលផទរតាមរយៈកចិាសនា (លកទ់ញិ ឬរបទានកមម ឬដូរ) 
1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)....................................ចំនួន ០២ចាប ់
2. កិចាសនាលកទ់ិញ ឬរបទានកមម ឬដូរលដាយលិខិតយថ្លភូត  លបីពុំមាន

កិចាសនាលកទ់ិញ ឬ    របទានកមម ឬដូរលដាយលិខិតយថ្លភូតលទ គូភា
គីរតូវមានស្ថកស ី ០២នាក់អមមកជាមយួ លហយី    អាចលសនីសំុឱ្យមស្ដនដី
សុរលិោដីលៅការោិលយ័ដនសភ រកុង-រសុក-ខណ្ឌ  ជួយលរៀបចំលដីមបលីធវ ី
នីតិវធិីព្ន ការចុះបញ្ជ ីបាន (ចាប់លដីម)......................ចំននួ ០២ចាប ់

3. កិចាសនាលកទ់ិញលដាយលិខិតយថ្លភូត បដលមានការសនាពិលសសព្នការ
លលាះ កនុងករណី្ោកយ សំុចុះបញ្ជ ីអពំីការសនាពិលសសព្នការលលាះ រតូវ
បានលធវីលឡងីរពមោន ជាមួយោកយសំុចុះបញ្ជ ី អំពីការលផទរ (ចាប់លដីម ០២
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថ
កិចា ០១ចាប)់............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. កិចាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយអវភិាគ 
លហយីោកយសំុចុះបញ្ជ ី អំពកីិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុ
អវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមយួោកយ សំុចុះបញ្ជ ីលផទរ (ចាប់លដីម 
០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ ចាប)់............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារទទួលបានការអនុញ្ញា តពីតុលាការ កនុងករណី្អចលន
វតថុ បដលជាកមមវតថុព្ន    ការលក់ទិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ ជារបសអ់នីតិ
ជនសថិតលរកាមអាណ្តពាបាល ឬជនសថតិលរកាម     អាណ្តពាបាល
ទូលៅ លហយីកំពុងរតូវបានលរបីរបាសជ់ាលំលៅដាា នរបសជ់នលនាះ (ចាប់
លដីម    ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថ
កិចា)....................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់



 
 
 

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្ ចំនួន ០៣ចាប ់ របសបុ់គាលដាកោ់កយសំុ
ចុះបញ្ជ ី ៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  
លសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់   កំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ 
ប័ណ្ណមស្ដនដីរាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការ
ចុះបញ្ជ ីនីតិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់ចមលង 
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដីចមលងសំបុរត កំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរត បញ្ញជ កក់ំលណី្ត 
បដលរតូវយកចាប់លដីម).........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របលភទរទពយសមបតដិរបសបុ់គាលមានសិទធិចុះបញ្ជ ី បដលជា
រូបវនដបុគាល ៖ 
-លបីជារទពយរមួបដីរបពនធ រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ លសចកដីចមលងសំបុរត
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលង សំបុរតបញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ កិចាសនា
រទពយសមបតដបិដីរបពនធ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរ បញ្ញជ ក់ការទទួលបាន
រទពយកនុងអំឡុងលពលអាោហ៍ពិោហ៍ (លលីកបលងបតរទពយបដលសហព័ទធ 
ទទួលបានលដាយរបទានកមម ឬសនដតិកមម ឬអចា័យទាន ឬរទពយជាតព្មល
តបបដលទទួលបានព ីការចាត់បចករទពយលដាយបឡក)....ចំននួ០៣ចាប ់
-លបីជារទពយលដាយបឡក រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អពំ ីស្ថថ នភាព
សីុវលិ (លសចកដ ី ចមលងសំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលងសំបុរត
បញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលិខិតបញ្ញជ កលី់វ ឬលមម៉ាយ ឬលោះម៉ាយ ឬ
លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពអីវតដមាន ឬការបាត់ខលួនរបស ់សហព័ទធ
មាខ ងលទៀត) កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរ
បញ្ញជ ក់ការ ទទួលបានរទពយលៅមុនលពលលរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួល
បានលដាយរបទានកមម ឬសនដតកិមម ឬអចា័យទាន កនុងអំឡុងលពល
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួលបានពីការចាត់បចងរទពយសមបតដិលដាយបឡក ឬ
បបនថមការបញ្ញជ ក់របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត...................ចំននួ ០៣ចាប ់

- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពចីំបណ្ករបសម់ាា សសិ់ទធិមាន ក់ៗ របសិនលបីមាន (លបីជា
រទពយកមមសិទធិអវភិាគ ឬរទពយសហលភាគ)ី ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អពំីចំបណ្កឯក
ជន និងចំបណ្ករមួ (លបីជារទពយសហកមម សិទធ)ិ (ចាប់លដមី ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម)...................ចំននួ០៣ចាប ់ 

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតបុិគាលកនុងករណី្
អនកដាក់ោកយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីិបុគាល (ចាប់លដីម ០១ចាប់ និងចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មានសមតថកចិា ០២ចាប)់ 
.................................................................................ចំននួ ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជនសថិត
លរកាមអនកតំណ្តង    បដលកណំ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និង
ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកិចា ០២
ចាប)់......................................................................ចំននួ  ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ីលធវីលឡងី លដាយអនក
តំណ្តងលដាយអាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ ចាប)់ ០៣ចាប់ ១១បណ័្ណ 
អចលនវតថុជាកមមវតថុព្នការលកទ់ិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ (ចាប់លដមី) 
................................................................................ចនំួន  ០១ចាប ់

11. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលង



 
 
 

បដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)...................ចនំួន ០៣ចាប ់
II. ការលផទរតាមរយៈសនដតកិមម (សនដតកិមមតាមចាប ់ ឬសនដតកិមមតាមមតក

ស្ថសន)៍ 
1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)...................................ចំនួន០២ចាប ់
2. លសចកដីចមលងសំបុរតមរណ្ភាព ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់ មរណ្

ភាពរបសម់តកជន (ចាប់លដីម).............................ចំនួន ០៣ចាប ់
3. មតកស្ថសន៍លដាយលិខិតយថ្លភូត កនុងករណី្សនដតិកមមតាមមតក

ស្ថសន៍លដាយលិខិត យថ្លភូត (ចាប់លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)..........................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. មតកស្ថសន ៍បដលតុលាការបានបញ្ញជ កភ់ាពរតឹមរតូវព្នមតកស្ថសន៍
លនាះ កនុងករណី្ សនដតិកមម តាមមតកស្ថសន ៍ លរៅពីលិខិតយថ្លភូត 
(ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដលបានលធវ ី នីតានុកូលកមម លៅអជាា
ធរមានសមតថកចិា).............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីភ័ពវបុគាលព្នសនដតកិមម (របសិនលបីមាន) ឯក
ស្ថរបញ្ញជ ក់អំពកីារ កាត់ផ្ដដ ចម់រតកពសីនដតិជន (របសិនលបីមាន) 
ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីការផ្ដដ ច់មរតកលដាយមតក ស្ថសន ៍ (របសិនលបី
មាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពកីារលុបលចាលនូវការផ្ដដ ច់មរតកពីសនដតជិន 
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពកីារលុបលចាលនូវមតកស្ថសន ៍
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ អំពីការលុប លចាលលដាយការ
បដិលសធលិខតិមតកស្ថសន ៍ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ អំពី
សនដតិកមមជំនួស (របសិនលបីមាន) (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដល
បានលធវី នីតានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន សមតថកចិា)..ចំននួ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កជ់ាសនដតជិន ៖ លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់    កំលណី្តរបសស់នដតិជន សំបុរតតណំ្ វងស
រតកូល លសចកដីចមលងសំបុរតអាោហ៍ពោិហ៍ ឬលសចកដ ី ចមលងសំបុរត
បញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ លបីជាសហពទ័ធរបសម់តកជន ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់
សមតថភាព របសស់នដតិជនកនុងការទទួលមរតក បដលលចញលដាយ
តុលាការ ឬឯកស្ថរ លផសងលទៀត (ចាប់លដមី)............ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារយលរ់ពមលដាយមានករមិត ឬការលបាះបង់សនដតិក
មម បដលទទួលបាន ការអនុញ្ញា តពីតុលាការ កនុងករណី្មានសនដតជិន
យលរ់ពមលដាយមានករមិត ឬលបាះបង ់ សនដតិកមម (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន 
សមតថកចិា ០២ចាប)់..............................................ចំននួ ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីការលបាះបងអ់ចា័យទានស្ថកល បដលទទួលបាន
ការអនុញ្ញា តពីតុលាការ     កនុងករណី្មានអចាយ័លាភ ីលបាះបងអ់ចា័
យទានស្ថកល (ចាប់លដីម ០១ចាប ់និងចាប់ចមលង     បដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់ 
.......................................................................ចំននួ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីនករបតិបតដិមតកស្ថសន៍ កនុងករណី្មានអនក
របតិបតដិមតកស្ថសន ៍(ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..........................ចំនួន ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីំឡុងលពលបដលមតកជន ហាមឃាត់មនិឱ្យបបង
បចកមរតក កនុងករណី្     មតកជនបានកំណ្តអ់ំឡុងលពលហាមមិន
ឱ្យបបងបចកមរតកតាមមតកស្ថសន ៍ (ចាប់លដមី ឬ ចាបច់មលងបដល



 
 
 

បានលធវីនតីានុកូលកមម)......................................ចំនួន ០៣ចាប ់
11. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ាររពមលរពៀងរបសស់នដតជិន កនុងការបបងបចកមរតក 

លដាយលិខិតយថ្លភូត      (ការរពមលរពៀងបបងបចកដកីនុង ចំបណ្ក
លដាយរពមលរពៀងជាអាទិ៍) កនុងករណី្មានការ រពមលរពៀង បបងបចក
មរតក (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវ ី នតីានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់)............ចំនួន ០៣ចាប ់

12. លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពកីារបបងបចកមរតក (ស្ថលរកមឬ
ស្ថលដីកាស្ថថ ពរ ឬ កំណ្ត ់លហតុសះជាជាអាទិ៍) កនុងករណី្មិនមាន
ការរពមលរពៀងបបងបចកមរតក (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)........................ចំននួ ០៣ចាប ់

13. កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយ
អវភិាគ លហយីោកយសំុ ចុះបញ្ជ ី អំពកីចិាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចក
អចលនវតថុអវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជា មយួោកយសំុចុះបញ្ជ ី
លផទរ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម លៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២ចាប)់.........ចំនួន  ០៣ចាប ់

14. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អតដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ បខមរ ឬ លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការចុះ 
បញ្ជ ីនតីិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង
បដលបានលធវ ី នតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ លសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
បដលរតូវយក ចាប់លដមី)....................................ចំនួន ០៣ចាប ់

15. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិា០២ចាប)់.........................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

16. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងី
លដាយអនកតំណ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ(ចាបល់ដីម ០១ចាប ់និងចាប់
ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា ០២
ចាប់)...................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

17. ប័ណ្ណអចលនវតថុ ជាកមមវតថុព្នសនដតកិមម (ចាប់លដីម)..ចនំួន០១ចាប ់
18. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)
..................................................................................................ចនំួន ០៣ចាប ់

III. ការលផទរតាមរយៈលសចកដសីលរមចរបសតុ់លាការ ឬអាជាា ធរមានសមតថកចិា
លផសងលទៀត 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)...............................ចំនួន ០២ចាប ់
2. លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ បដលបានចូលជាស្ថថ ពរ (ស្ថលរកម /

ស្ថលដីកា/ដីកាសលរមច/ កំណ្ត់លហតុសះជា/កំណ្ត់លហតុ ទទួល
ស្ថា លនូ់វការទាមទារ) ឬលសចកដីសលរមចរបសអ់ាជាា ធរ មានសមតថកិចា
លផសងលទៀត បដលមានអានុភាពអនុវតដ (ចាប់លដីមឬចាប់ចមលងបដលបានលធវ ី
នីតានុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា.....................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. កំណ្ត់លហតុអនុវតដលសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ ឬអាជាា ធរមានសមតថ



 
 
 

កិចាលផសងលទៀត របសិន លបីមាន (ចាប់លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា).............................ចនំួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ាររពមលរពៀងបបងបចករទពយសមបតដ ិ កនុងករណី្ បលង
លះ របសិនលបីមាន (ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយ
អវភិាគ លហយីោកយសំុចុះ បញ្ជ ី អំពកីចិាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចក
អចលនវតថុអវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមួយ ោកយសំុចុះបញ្ជ ី
លផទរ (ចាប់លដមី ០១ចាបន់ិងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម
លៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា ០២ចាប)់...................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ បខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារចុះ 
បញ្ជ ីនតីិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង
បដលបានលធវ ី នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត 
លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ លសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
បដលរតូវយក ចាប់លដមី)....................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតបុិគាលកនុង
ករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះ បញ្ជ ីជានតីិបុគាល (ចាប់លដីម ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដល កំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ ចាប)់........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងី 
លដាយអនកតំណ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម០១ចាប់នងិចាបច់មលង
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកចិា ០២ចាប)់ 
.....................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

10. ប័ណ្ណអចលនវតថុ (ចាប់លដមី)...............................ចំនួន ០១ចាប ់
11. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)
.......................................................................................ចំននួ ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 

 

 

 



 
 
 

ការដារ់បនទ រ 

ល ម្ ះលសវា ការដាក់បនទុក 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ចុះបញ្ជ ីពីការដាកប់ញ្ញា  ំ

មូលដាា នគតយុិតត 

 រកមរដាបលវណី្  
 ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការកស្ថង បលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី



 
 
 

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
នីតិវធិីព្នការចុះបញ្ជ ី ដីធលីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការដាកប់នទុក ៖ ឯកសិទធ ិការដាកប់ញ្ញា  ំនងិការដាកហុ់បី៉ូបតក  (កនុង  1កាលដ ី
ឬ 1បណ័្ណ) 

ក. ការដាកប់នទុក  ឯកសិទធិ (ការដាកប់ញ្ញជ  ំនិងហុបី៉ូបតក) 
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ០៣-០៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំពឯីកសិទធ ិ“ការដាកប់នទុក” (ចាប់លដីម) 
......................................................................ចំនួន ០២ចាប ់

2. កិចាសនាសំរាប់ការរកាទុកអចលនវតថុ ឬកិចាសនាការង្ករលលី
អចលនវតថុ ឬកិចាសនាលក ់ ទិញអចលនវតថុលដាយលិខតិយថ្លភូត 
(ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវី នីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...................ចំនួន  ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  លសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់ កំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដកិៈ និង ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារចុះបញ្ជ ី
នីតិបុគាល (លបីជានីតបុិគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង 
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដ ីចមលងសំបុរត កំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត បដល 
រតូវយកចាប់លដមី)..........................................................................................ចនំួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតិបុគាលកនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីបុិគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ជា
ជនសថិតលរកាមអនកតំណ្តង    បដលកណំ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម 
០១ចាប ់និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមាន
សមតថកចិា០២ចាប)់..........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តងកនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលង
បដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២ចាប)់ 
.............................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

7. ប័ណ្ណអចលនវតថុ ឬសិទធិជាកមមវតថុឯកសិទធ ិ(ចាប់លដីម) 
.......................................................................ចាប ់០១ចាប ់

8. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
...........................................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 



 
 
 

ការរលើរដលងបនទ រ 

ល ម្ ះលសវា ការលលីកបលងបនទុក 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

លលីកបលងបនទុក 

មូលដាា នគតយុិតត  រកមរដាបលវណី្  



 
 
 

 ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការស្ថង បលង់សុរលិោដ ីនិងលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការចុះបញ្ជ ី ដីធលីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំ
អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការលលីកបលង ៖ ឯកសិទធ ិការដាកប់ញ្ញា  ំនងិការដាកហុ់បី៉ូបតក  (កនុង ១កាលដ ី
ឬ ១បណ័្ណ) 

ក. ការលលីកបលងបនទុក ឯកសិទធិ (ការដាក់បញ្ញា  ំនិងហុបី៉ូបតក) 
 តព្មលលសវា៖ ១០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ០២-០៣ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំពកីារលុបការចុះបញ្ជ ីអពំីឯកសិទធ ិ “ការលលីកបលង
បនទុក” (ចាប់លដីម)..........................................ចនំួន  ០២ចាប ់

2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារសងសិទធិលលីបណុំ្ល បដលរតូវធានា ឬការលបាះបង ់
ឯកសិទធ ិ ឬមូលលហតុ     លផសងលទៀត បដលមានបចងកនុងចាប ់ ឬ
បទដាា នគតយុិតតលផសងលទៀត (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និង ចាបច់មលង
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារយលរ់ពមរបសត់តយិជន បដលមានរបលោជន៍
ោក់ពន័ធ កនុងករណី្មានតតិយជន មានរបលោជន៍ោក់ពន័ធនងឹឯក
សិទធិលនាះ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់និងចាប់ថតចមលង បដលបានលធវ ីនី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...ចំននួ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីៈ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ    ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  
លសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណមស្ដនដរីាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯក
ស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការចុះបញ្ជ ី នីតបុិគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរ
លផសងលទៀត (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិាលលីកបលងបតលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដចីមលង
សំបុរត បញ្ញជ ក់កំលណី្តបដលរតូវយកចាប់លដីម)......ចនំួន ០៤ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនតីិបុគាល កនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីបុិគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មានសមតថ
កិចា ០២ចាប)់.................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ីលធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយអាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាបច់មលង
បដលលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា០២ចាប)់ 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់



 
 
 

8. ប័ណ្ណអចលនវតថុឬសិទធិជាកមមវតថុឯកសិទធ(ិចាប់លដមី).ចំនួន០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀតកនុងករណី្ចាបំាច ់៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការបតូររបរភទែី 

ល ម្ ះលសវា ការបតូររបលភទដ ី

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រសបតាមសកាត នុពលដ ីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍លសដាកិចា 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់ភូមបិាល 



 
 
 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 
១. ការបតូររបលភទដ ី (កនុង 1ម២) 

 តព្មលលសវា៖ ៥០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ២០-២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបតូររបលភទដ ី(ចាប់លដីម)......................... ចំននួ ០៨ចាប ់
2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កមូ់លលហតុសមរសបព្នការលសនីសំុ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម លៅជាា ធរមានសមតថកចិា) ..... 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តតសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុៈ អតតសញ្ញា ណ្
ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកតី ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណមស្ដនតីរាជការ (លបីជារូបវនត
បុគាល) លកខនតិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការចុះបញ្ជ ីនីតិបុគាល (លបីជា
នីតិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប ់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមមលៅជាា ធរមានសមតថកចិា លលីកបលងបតលសចកតីចមលងសំបុរត 
កំលណី្តបដលរតូវយកចាប់លដីម)......................... ចំនួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឲ្យនីតបុិគាល កនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយលសនីសំុជា នីតិបុគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប់) និង
ចាប់ចមលងបដលបាន លធវីនីតានុកូលកមមលៅជាា ធរមាន សមតថកចិា ០២
ចាប់).............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្ដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តងបដល កណំ្ត់លដាយចាប់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប់ នងិចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ចាប់).........................................ចំននួ ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុលធវីលឡងីលដាយអនក
តំណ្តងលដាយអាណិ្តត (ចាប់លដីម ០១ចាប់ នងិចាបច់មលងបដល
បានលធវីនតីានុកូលកមមលៅជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ប័ណ្ណដ ី(ចាប់លដមី)...........................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច់៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅជាា ធរមានសមតថកចិា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

លោបល ់ លរបីឲ្យអសល់ទធភាពព្នសកាា នុពលដីលដីមបផីលរបលោជន៍លសដាកិចា 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ ≤ ៥០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់≤ ៥០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ភូមរិគះឹ (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 



 
 
 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,០០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៤០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៩៨០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,២៦០,០០០លរៀល 

២. ផទះបលវង (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨៤០,០០០លរៀល 

៣. ថមលរកាមលឈលីលី (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតល់
លសវាគមឺានចំននួ ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៩៨,០០០លរៀល 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១១២,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១២៦,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 



 
 
 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤៥,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 

ក.សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
       1-សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន ៖ 

- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត
រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

       2-ឯកស្ថរកានក់ាបដ់ីរសបចាប ់(ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

       3-អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 

 



 
 
 

- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 
អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ.បលង់ស្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន (ចំននួោ៉ង
តិច ១២ចាប់)  

       1-បលង់បង្កា ញទតីាងំ (រតូវបង្កា ញទសិខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/៥០០  
          លៅ ១/១០០០០)  
       2-បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ លៅ  
          ១/១០០០    
       3-តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលឹកបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគបប់នទប់រគបជ់ាន ់  
          រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង់ និងសនទសសន៍លរបីរបាសដ់ ីរចក 
          សលស្ដង្កា ះបនាទ ន់ និងទតីាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលតអ់គាភី័យ មារតដាា ន ១/ 
          ១០០  
       4-បលង់ដំបូលមារតដាា ន ១/១០០    
       5-បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
       6-បលង់ពុះោ៉ងតចិចំននួពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/១០០  
       7-បលង់បណ្តត ញលរកាមដ ី: របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទកឹកខវក់ និង 
          អាងបងាន់អនាម័យ...  
       8-បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្ចាបំាច ់
          បដលបលង់មាន ទហំធំំ អាចលរបីមារតដាា ន ១/២០០ ។ 
       9-រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវីតាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបន ី
          យកមម និងសំណ្ង ់ 

គ.កនុងករណី្ចាបំាច់លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថ
កិចាជនំាញ ោក់ពន័ធ ៖ 

       1- ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
       2- ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 



 
 
 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
       3- លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
       4- អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ ≤ ៣,០០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់≤ ៣,០០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ភូមរិគះឹ (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,០០០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៩៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,៤០០,០០០លរៀល 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,២៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,៨០០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២,៤៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៣,៥០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣,៥០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥,០០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤,៩០០,០០០លរៀល 



 
 
 

 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧,០០០,០០០លរៀល 
២. ផទះបលវង (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,២០០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៧៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២,៥០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២,៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤,២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 

៣. ផទះថមលរកាមលឈលីលី (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការ  
ផតលល់សវាគឺមានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៩៨,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១២,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៦០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១២៦,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៨០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២០០,០០០លរៀល 



 
 
 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៥៤,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២២០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤៩០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 

៤. សំណ្ងអ់ោរលផសងៗ លរៅពលំីលៅឋាន (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់
រយៈលពលព្នការ  ផតលល់សវាគឺមានចំននួ ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវា៖ ១,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ២,០០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៥,០០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៨,០០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ១០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 
ក. សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់

1. សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន ៖ 
- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត

 



 
 
 

រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

2. ឯកស្ថរកាន់កាប់ដីរសបចាប ់ (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

3. អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 
- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 

អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ. បលងស់្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន (ចំននួោ៉ងតិច 
១២ចាប់)  

1. បលង់បង្កា ញទីតាងំ (រតូវបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/
៥០០ លៅ ១/១០០០០)  

2. បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជងីលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ 
លៅ ១/១០០០    

3. តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលកឹបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគប់បនទប់រគប់
ជាន ់ រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង ់ និងសនទសសន៍លរបី
របាសដ់ី រចកសលស្ដង្កា ះបនាទ ន ់ នងិទីតាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលត់អគាី
ភ័យ មារតដាា ន ១/១០០  

4. បលង់ដបូំលមារតដាា ន ១/១០០    



 
 
 

5. បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
6. បលង់ពុះោ៉ងតចិចនំួនពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/

១០០  
7. បលង់បណ្តត ញលរកាមដី : របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទឹកកខវក់ និង

អាងបងាន់អនាម័យ...  
8. បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់ A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្

ចាបំាច់បដលបលង់មាន ទំហធំ ំអាចលរបមីារតដាា ន ១/២០០ ។ 
9. រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវតីាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី

យកមម នងិសំណ្ង ់ 
គ. កនុងករណី្ចាបំាច់លិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថកចិា
ជំនាញ ោកព់័នធ ៖ 

1. ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
2. ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
3. លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
4. អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន។ 

លោបល ់  

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ > ៣,០០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់> ៣,០០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. សំណ្ងលំ់លៅឋាន (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការ  
ផតលល់សវាគឺមានចនំួន ៤៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤,០00ម២ 
 តព្មលលសវា ៖ ១០,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១០,៥០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤២០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,២០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៤០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៦០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០០,០00ម២ 



 
 
 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៨០០,០០០លរៀល 
ជ. សរមាប់សំណ្ង់ >១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១២,០០០,០០០លរៀល 
១. សំណ្ងអ់ោរលផសងៗលរៅពលំីលៅឋាន (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់ 
រយៈលពលព្នការ  ផតលល់សវាគឺមានចំននួ ៤៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤,០00ម២ 
 តព្មលលសវា ៖ ១៥,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៦,៥០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៨,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤២០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៩,៥០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៩,៨០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០,១០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០,៤០០,០០០លរៀល 
ជ. សរមាប់សំណ្ង់ >១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២១,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 
ក. សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់

1. សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន ៖ 
- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត
រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

2. ឯកស្ថរកាន់កាប់ដីរសបចាប ់ (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ

 



 
 
 

លកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

3.  អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 
- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 

អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ. បលងស់្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន (ចំននួោ៉ង
តិច ១២ចាប់)  

1. បលង់បង្កា ញទីតាងំ (រតូវបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/
៥០០ លៅ ១/១០០០០)  

2. បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជងីលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ 
លៅ ១/១០០០    

3. តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលកឹបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគប់បនទប់រគប់
ជាន ់ រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង ់ និងសនទសសន៍លរបី
របាសដ់ី រចកសលស្ដង្កា ះបនាទ ន ់ នងិទីតាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលត់អគាី
ភ័យ មារតដាា ន ១/១០០  

4. បលង់ដបូំលមារតដាា ន ១/១០០    
5. បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
6. បលង់ពុះោ៉ងតចិចនំួនពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/

១០០  
7. បលង់បណ្តត ញលរកាមដី : របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទឹកកខវក់ និង

អាងបងាន់អនាម័យ...  
8. បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់ A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្

ចាបំាច់បដលបលង់មាន ទំហធំ ំអាចលរបមីារតដាា ន ១/២០០ ។ 



 
 
 

9. រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវតីាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម នងិសំណ្ង ់ 

គ. កនុងករណី្ចាបំាច់លិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថ
កិចាជនំាញ ោក់ពន័ធ ៖ 

1. ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
2. ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
3. លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
4. អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន។ 

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  ≤  ៥០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន  ≤  ៥០០ ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ



 
 
 

សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់
2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី

យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់
- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 

និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  
- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  ≤ ៣,០០០ ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន  ≤  ៣,០00 ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ
សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់

2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់
- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 

និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  



 
 
 

- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  > ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន > ៣,០00 ម២ 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ២០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ
សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់

2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់



 
 
 

- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 
និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  
- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ ≤ ៥០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ ≤ ៥០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់



 
 
 

3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគប់អោរ (ថតពីមុខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំិងពីលរកាយ) បដល

បានស្ថងសង.់...................................................ចំននួ ០៤ចាប ់
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ ≤ ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ ≤ ៣,០០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់
3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 

និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគបអ់ោរ (ថតពមុីខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំងិពីលរកាយ) បដលបាន

ស្ថងសង.់.......................................................................ចំននួ ០៤ចាប ់ 
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ > ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ > ៣,០០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ២០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់
3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 

និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគប់អោរ (ថតពីមុខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំិងពីលរកាយ) បដល

បានស្ថងសង.់...................................................ចំននួ ០៤ចាប់  
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូងសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង ់របរភទទ ី៣(ត្ូច) 

ល ម្ ះលសវា 
ការចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូងសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ ី៣(តូច) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថិភាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ៣ី (តូច)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំនូន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមានភាជ ប់រូបថតទំហ៤ំx៦....ចនំួន ០៣ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកុមហុ៊ម (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន(ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចនំួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់.................................................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទស មានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា) ០១ចាប ់ (រតូវមាន៖ វសិវករ ០១នាក ់
មានបទពិលស្ថធនក៏ារង្ករកនុងមុខជំនាញោ៉ង តិច ០៥ឆ្ន  ំ ជានាយក
បលចាកលទស និងវសិវករោ៉ងតចិ ០២នាក ់ បដលទទួលបនទុកជនំាញលផស
ងៗ) ................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

12. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដីមទុនពធីនាោររសបចាប ់ )ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង  (  
បដលមានលដមីទុនោ៉ងតចិ ចំនួន ២០,០០០,០០០លរៀល
......................................................................ចំនួន  ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី៣ (ត្ូច) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់របលភទទី 
៣(តូច) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ៣ី (តូច)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំនួន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬ រកុមហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់រូបថតទំហ៤ំx៦...ចំននួ ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តង 

របសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូល
កមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..............................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន(ចាបច់មលង)..ចំនួន ០១ចាប ់
5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស............ចំននួ ០៣ចាប ់
7. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

8. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

9. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូល
កមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) ០១ចាប ់ រតូវមាន៖( វសិវករ ០១នាក ់
មានបទពិលស្ថធនក៏ារង្ករកនុង មុខជំនាញោ៉ងតិច ០៥ឆ្ន  ំជា នាយក
បលចាកលទស និងវសិវករ ោ៉ងតិច ០២នាក់ បដលទទួល បនទុកជំនាញ
លផសងៗ) ..........................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស ់ )ចាប់លដីម(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬ បណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាបច់មលង បដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា
ធរមានសមតថកចិា)..............................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. របាយការណ៏្អពំីសកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស 
ឬរកុមហុ៊ន........................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូង សរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី២ (មធ្យម) 

ល ម្ ះលសវា 
ការចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង សរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ២ី (មធយម) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ២ី (មធយម)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦....ចនំួន ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចនំួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស.............ចំនួន ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង់..............................................................................ចំននួ   ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទស មានភាា ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាា ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង................................................................ចនំនួ ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) កនុងលនាះចាបល់ដីម ០១ចាប ់ (រតូវមាន៖ 
វសិវករ ០១នាក់ និងស្ថថ បតយករ ០១នាក ់ មានបទពិលស្ថធន ៏ ការង្ករកនុង
មុខជំនាញោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំ កនុងលនាះវសិវករមានតនួាទជីានាយក 
បលចាកលទស នងិ ស្ថថ បតយករជានាយកគលរមាង នងិវសិវករ ោ៉ងតចិ ០៤
នាក ់ទទួលបនទុកជំនាញ លផសង  ៗដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានិច    ទកឹ  
ភូគពភស្ថស្ដសត   ឋានលលខា)............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

14. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដមីទុនពីធនាោររសបចាប់ បដលមានលដីមទុនោ៉ង
តិចចនំួន ១២០ ០០០ ០០០ លរៀល (មួយរយព្មភលានលរៀល) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ
វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចនំួន ៤ ០០០ ០០០ លរៀល(បួន
លានលរៀល).....................................................................ចនំនួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 

 

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី២ (មធ្យម) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់របលភទ 
ទ២ី (មធយម) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ២ី (មធយម)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន  ឬអនកតណំ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស   ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន     ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរបស់
សហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ
អជាា ធរមានសមតថកិចា)........................................ចំនួន ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោសឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលង).....ចំនួន០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់.................................................................................ចនំួន០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស   ឬ រកមុហុ៊ន   

(ចាបច់មលងបដលបានលធវី     នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថ
កិចា)................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស  (ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)   កនុងលនាះចាប់លដមី ០១ចាប ់
(រតូវមាន៖វសិវករ ០១នាក ់នងិស្ថថ បតយករ ០១នាក ់មានបទពិលស្ថធ
ន៏ ការង្ករកនុងមុខជំនាញ ោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំកនុងលនាះវសិវករមានតួនាទី
ជានាយកបលចាកលទស នងិ ស្ថថ បតយករជានាយកគលរមាង និងវសិវករ 
ោ៉ងតិច ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញលផសងៗ ដូចជា៖ បផនកអគាិសនី  
លមកានិច  ទឹក  ភូគពភស្ថស្ដសត ឋានលលខា)...............ចនំួន ០១ចាប ់

14. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល បប់ាន
អនុវតតកនលងមក បដលមាន តព្មលោ៉ងតិចចំនួន ៤ ០០០ ០០០ ០០០
លរៀល (បួនោនល់ានលរៀល).............................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស(់ចាប់លដមី) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

16. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬ បណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់ ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម)
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

17. របាយការណ៏្អពំីសកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស ឬ
រកុមហុ៊ន...................................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 



 
 
 

ច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូង សរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី១ (ធ្ំ) 

ល ម្ ះលសវា 
ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង សរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ១ី (ធំ) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ១ី (ធ)ំ៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំនួន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន  ឬអនកតណំ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស   ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦..ចំនួន ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈបរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង់................................................................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបស់សហរោស  ឬរកុមហុ៊ន  

(ចាប់ចមលងបដលបានលធវី       នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិា).......................................................ចំនួន ០១ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដីមទុនពធីនាោររសបចាប ់ )ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង ឬសំុ
តលមលីងរបលភទ  (  បដលមាន លដីមទុនោ៉ងតិចចនំួន ៤០០ ០០០ 

០០០លរៀល (បួនរយលានលរៀល)...........................ចំនួន ០១ចាប ់
10. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ

វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចំននួ ២០ ០០០ ០០០ លរៀល (ព្មភ
ោនល់ានលរៀល)...................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.....ចំននួ ០១ចាប ់

12. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំននួ ០១ចាប ់

14. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស  (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម) ចាប់លដមី ០១ចាប ់ រតូវមាន៖ (  វសិវករ ០១នាក ់និងស្ថថ ប
តយករ ០១នាក ់ មានបទពិលស្ថធន៏ការង្ករកនុងមុខជំនាញ ោ៉ងតចិ 
០៨ឆ្ន  ំ កនុងលនាះវសិវករមានតនួាទជីានាយកបលចាកលទស នងិស្ថថ បតយករ
ជានាយកគលរមាង និងវសិវករ ោ៉ងតិច ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញ
លផសងៗដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានចិ ទឹក ភូគពភស្ថស្ដសត ឋាន
លលខា).............................................................ចំនួន ០១ចាប ់

16. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ
វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចនំួន ២០ ០០០ ០០០លរៀល (ព្មភ
លានលរៀន)......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី១ (ធ្ំ) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង់របលភទ  
ទ១ី (ធំ) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ១ី (ធ)ំ៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប ់រូបថតទំហ៤ំx៦...ចំននួ ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស  ឬរកុមហុ៊ន   (ចាបច់មលង)...ចំននួ ០១ចាប ់
5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស................ចនំួន ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈបរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់................................................................ចំននួ  ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦  
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោសឬរកុមហុ៊ននងិអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននងិអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម) ចាប់លដីម ០១ចាប ់ រតូវមាន៖(  វសិវករ ០១នាក់ និងស្ថថ ប
តយករ ០១នាក់ មានបទពិលស្ថធន៏ការង្ករកនុងមុខជំនាញោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំ
កនុងលនាះវសិវករមានតួនាទីជានាយកបលចាកលទស នងិស្ថថ បតយករជា
នាយកគលរមាង និងវសិវករ ោ៉ងតចិ ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញលផស
ងៗ ដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានិច    ទឹក  ភូគពភស្ថស្ដសត ឋាន
លលខា).............................................................ចំនួន ០១ចាប ់

14. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស ់ )ចាប់លដីម(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

15. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬបណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់ ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម) 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

16. របាយការណ៏្អំពសីកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស ឬ
រកុមហុ៊ន.........................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 



 

 

 

ររសងួសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូន 
ស្ទិតនៅកែងមហាវថីិរពះននោតថម និងផលូវនលខ ១០៦ 

ោជធានីភបំនពញ រពះោជាណាចរែែមពុជា 
ទូរស្ពធ័-ទូរសារ ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៧ ៨៦២ 

អីុកមល៉ mpwt@mpwt.gov.kh 
វុបិសាយ http://www.mpwt.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpwt@mpwt.gov.kh


ការច ុះបញ្ជ  ីនិងផតលផ់្លល រលលខយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា ការចុះបញ្ជ ី នងិផថលផ់្លល ែនលខយានយនថផលូវនោែររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖   
ទទួលនបរមកីារចុះបញ្ជ ីការផថលផ់្លល ែនលខ ការបថូរ ការផថលទុ់តិយតាប័ណ្ត 
ស្ម្គា ល ់និងការនផធរែមមសិ្ទនិយានយនថររប់របនភទកដលជាែមមសិ្ទនិរបស្ន់ីតិ
បុរាលសាធារណ្ៈ យានយនថជាែមមសិ្ទនិរបស្ស់ាទ នទូត អងាការស្ហរបជាជាត ិ
អងាការអនថរជាត ិអងាការមនិកមនរដ្ឋឌ ភិបាលបរនទស្ រពមទងំយានយនថ នាំ
ចូលបនណាថ ះអាស្នប AT នលីែកលងកតយានយនថរបស្ែ់ងនយាធពលពលនខមរ
ភូមិនធ នងិែងនររបាលជាតិ ។ 
អាស្យដ្ឋឌ ន ៖  
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ 
ោជធានីភបំនពញ។   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារនលខៈ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖   
ទទួលបនរមកីារចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការបថូរ ការផថល ់ទុតយិតាបណ័្ត     
ស្ម្គា ល ់និងការនផធរែមមសិ្ទនិយានយនថររប់របនភទ ជាែមមសិ្ទនិរបស្ឯ់ែជន 
នរៅពីការែំណ្ត់ខាងនលី នហយីកដលែមមសិ្ទនិែរម្គនទីលំនៅរតឹមរតូវនៅែបុង
ោជធានី នខតថ ទងំ២៥ និងនៅតាមការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួកដល
ម្គនអាស្យ័ដ្ឋឌ ននៅរែងុ ននោជធាន ីនខតថទងំ២៥។ 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ។ 
 អងាភាពចុះបញ្ជ ីយានយនថ (ស្រម្គប់មនធីរសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន   
ោជធានីភបំនពញ)។ 

 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន (ស្រម្គប់មនធីរសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ននខតថ
នផសងនទៀត)។ 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ    
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរតមឹរតូវែបុងោជធានី
ភបំនពញ សូ្មទែទ់ងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននខណ្ឍ នីមួយៗ 
ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ខណ្ឍ ដនង្កា ៈ ស្ទិតនៅផលូវ២១៧ ភូមិថម ីស្ង្កា ត់ដនង្កា  ខណ័្ឍ ដនង្កា  រែុងភបំនពញ 
 ខណ្ឍ ចកំារមនៈ ស្ទិតនៅផធះនលខ ១៦៨ ផលូវនៅនស្ទុង ស្ង្កា ត់             
បឹងនែងែង៣ ខណ្ឍ ចកំារមន រែុងភបំនពញ ។  

 ខណ្ឍ កស្នសុ្ខៈ ផលូវនលខ១០១៩ ភូមិនោងចរែ ស្ង្កា តភ់បំនពញថមី ខណ្ឍ
កស្នសុ្ខ ោជធានីភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ៧មែោៈ ស្ទិតនៅដីឡូត ៍នលខ៤៩ ផលូវនបតុងកែងផលូវ ១៦៩ ភូមិ១២ 
ស្ង្កា ត់វាលវងស ខណ័្ឍ ៧មែោ រែុងភបំនពញ ។ 



 ខណ្ឍ ឫស្សកីែវៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិបងឹឈូែ ស្ង្កា ត់រឡូីនលខ៦ 
ខណ្ឍ ឫស្សកីែវ រែុងភបំនពញ។  

 ខណ្ឍ ន ធិ៍កស្នជ័យៈ ស្ទិតនៅផលូវស្ហពន័នរុស្សុ ីស្ង្កា ត់កាកាប ខណ្ឍ   
ន ធិ៍កស្នជ័យ រែងុភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ទួលនោែៈ ស្ទិតនៅដីឡូត៍ ១៨៦ ផលូវ១៨២ ភូមិ៤ ស្ង្កា ត ់         
ផារនដប៉ូទ១ី ខណ្ឍ ទួលនោែ ោជធានីភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ចារអំន ៈ ស្ទិតនៅភូមិររឹះ នលខ៣ ផលូវនលខ៦៣១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់
ចារអំន ១ ខណ្ឍ ចារអំន ១។ 

៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ែំពងរ់ម រែងុែពំង់រម  នខតថ    
ែំពងរ់ម   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ ែំពងរ់ម សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ       
 រែុងែពំង់រមៈ ផលូវរពះែតុិម្គលា ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែុងែំពងរ់ម នខតថ   
ែំពងរ់ម។ 

៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ / ៩៤៤ ៥៧០   
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដកដឌលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ រសុ្ែសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនរពកវងៈ ស្ទតិនៅភូមិឡូត៨៍ ស្ង្កា តែ់ំពងល់ាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 រសុ្ែ មរែ ៈ ស្ទិតនៅភូមិ មនកាះ ឃុ ំមរែ  រសុ្ែ មរែ  នខតថនរពកវង 
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ ១០៧  ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង   រែុង 
សាវ យនរៀង នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដកដឌលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុសូ្ម ទែទ់ង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងបាវតិៈ ស្ង្កា ត់បាវតិ រែងុបាវតិ នខតថសាវ យនរៀង 
 រែុងសាវ យនរៀងៈ ស្ទិតនៅ ភូមិនមនភលងី ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុសាវ យនរៀង 
នខតថសាវ យនរៀង។  

៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖ 
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០២ 
 អុីនម៉ល : pwd_kd@yahoo.com  
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ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ ែបុងរែុង    តានមម  សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងតានមម ៈ ស្ទតិនៅផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដីមនមៀន រែងុ
តានមម  នខតថែណាថ ល ។ 

៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ  រែុងែពំង់ស្ព ឺនខតថែំពង់ស្ពឺ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៧ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ ែបុងរែុង  ចារមន សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងចារមនៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ១០៥ ភូមរិតស្ ់ស្ង្កា តស់ាវ យរែវ៉ាន់ រែងុ
ចារមន នខតថែពំង់ស្ព ឺ។ 

៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ២១  ភូមិនសាប រ  ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨ / ០៣២ ៩៣១ ២៧៥  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ    ដូនកែវ សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងដូនកែវៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ១៣ ភូមិឡូរ ីស្ង្កា ត់រការែបុង រែងុដូនកែវ 
នខតថតាកែវ ។ 

៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  kampotdpwt@gmail.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុែពំតសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងែពំតៈ ស្ទតិនៅផលូវនលខ៧២៩ ភូម១ិឧស្ភា ស្ង្កា ត់ែំពង់ែណាថ ល 
រែុងែពំត នខតថែំពត ។ 

៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ៣  ស្ង្កា ត១់  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ នខតថរពះសី្ហនុសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងរពះសី្ហនុៈ ស្ទិតនៅផលូវមតិថភាព ភូម៥ិ ស្ង្កា ត់៤ រែុងរពះសី្ហនុ  
នខតថរពះសី្ហនុ (ែបុងបរនិវណ្សាលារែុងនខតថរពះសី្ហនុ)។ 

៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
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 ភូម២ិ ស្ង្កា តដ់ងទង់  រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_kkg@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ រែុងនខមរភូមិនធសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនខមរភូមិនធៈ ស្ទិតនៅភូមិស្ធឹងកវង ស្ង្កា ត់នខមរភូមិនធ រែងុនខមរភូមិនធ 
នខតថនកាះែុង ។  

៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុកែប សូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននរែុងកែប  
៣.១២ -នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារ ៖ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុនប៉លិន សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនប៉លិនៈ ស្ទិតនៅភូមិអូរតាពុែនរកាម ស្ង្កា ត់ទួលលាវ  រែុងនប៉លិន  
នខតថនប៉លិន។ 

 ៣.១៣ -នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៥ ស្ង្កា ត់ទែឹថ្លល   រែុងសិ្រនីសាភណ័្នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_bm@yahoo.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ សូ្មទែទ់ងនងឹ
ការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយនៅៈ 
 រែុងនស្រនីសាភណ័្ៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥៦A ភូមិខាល ែូនរស្ ់      
ស្ង្កា ត់ែំពងស់ាវ យ រែុងនស្រនីសាភ័ណ្ នខតថបនាធ យម្គនជ័យ ។  

 រែុងនប៉ាយកបត៉ៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិផារែណាថ ល             
ស្ង្កា ត់ផារែណាថ ល រែងុនប៉ាយកបត៉ នខតថបនាធ យម្គនជយ័។ 

៣.១៤- នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០  ភូមិដណំាែហ់លួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង         
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
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 អុីកម៉ល ៖ pwtbb001@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ និងរសុ្ែ សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងបាតដ់ំបងៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ៣  ភូមែិមមែរ ស្ង្កា តស់ាវ យនប៉ា        
រែុងបាតដ់ំបង នខតថបាតដ់ំបង ។  

 នរហទំព័រ ៖  www.battambang-town.gov.kh 
 រសុ្ែបនវលៈ ស្ទិតនៅភូមិទនំបទ់ឹែ ឃុបំនវល រសុ្ែបនវល នខតថបាតដ់ំបង។ 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖  
 ភូមិ លកញែ ២  ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធសិាត ់ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុន ធិ៍សាត ់សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងន ធិ៍សាត់ៈ ស្ទិតនៅភូមិម្គា ែ់ ស្ង្កា តរ់នលៀប រែុងន ធិ៍សាត់        
នខតថន ធិ៍សាត ់(ែបុងបរនិវណ្សាលារែុងន ធិ៍សាត់)។  

៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០   
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីនម៉ល ៖ dpwtkch@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុែពំង់ឆ្ប ងំសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងែពំង់ឆ្ប ងំៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិករស្រពីង ស្ង្កា តែ់ំពងឆ់្ប ងំ 
រែុងែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែពំង់ឆ្ប ងំ  ។ 

៣.១៧ -នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ   ស្ង្កា ត់សាលាែំនរែី រែងុនស្ៀមោប  នខតថនស្ៀមោប                          
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៥៤ ៦៣៥  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ីនទចរែយានយនថ ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទនិ និង
ការបថូរប័ណ្តស្ម្គា លន់ទចរែយានយនថ ស្រម្គប់របជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ
ែបុងរែងុនស្ៀមោប សូ្មទែទ់ងនងឹការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងនស្ៀមោប ស្ទតិនៅភូមិែសិ្ែមម ស្ង្កា ត់រស្នង៉ រែងុនស្ៀមោប  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៦៣ ៩៦៥ ១៩៣  
  អុីនម៉ល ៖ service@siemreap-town.gov.kh  
  នរហទពំ័រ : www.siemreap-town.gov.kh   
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

 អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  
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ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុសំ្នោងសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងសំ្នោងៈ ស្ទិតនៅផលូវ៦៨ ភូមិបុររីដឌបាល ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែងុសំ្នោង 
នខតថឧតថរម្គនជយ័។  

៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុរពះវហិារសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងរពះវហិារៈ ស្ទតិនៅផលូវជាតិនលខ៦២ ភូមិភារែចិច ស្ង្កា ត់ប៉ាវហាល 
រែុងរពះវហិារ នខតថរពះវហិារ ។  

៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦២ ២៤៩   
 អុីនម៉ល ៖  maolin_kth@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុស្ធឹងកស្នសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងស្ធឹងកស្នៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៦ ភូមិែពំងធ់ំ ស្ង្កា ត់ែំពង់រនទះ រែុង
ស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ។ 

៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូនវលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង  
ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥  

 អុីនម៉ល ៖ pwt.st@camintel.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុស្ធឹងករតង សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងស្ធឹងករតងៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ៦១ ភូមែិណាថ ល ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង    
រែុងស្ធឹងករតង នខតថស្ធឹងករតង (ខាងនែីតសាលានខតថស្ធឹងករតង)។  

៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ             
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥  
 ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣  
 អុីនម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុរែនចះសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងរែនចះស្ទតិនៅភូមិ ករស្នតថ  ស្ង្កា តអូ់រឫស្ស ីរែងុរែនចះ។  
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៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥ 
 អុីនម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុកស្នមននារមយសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងកស្នមននារមយៈ ស្ទិតនៅភូមិនដមីរស្ល ់ស្ង្កា ត់មននារមយ              
រែុងកស្នមននារមយ នខតថមណ្ឍ លរីរ។ី 

៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាននស្ៀែ  រែងុបានលុង នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១   
 អុីនម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុបានលុងសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងបានលុងៈ ស្ទិតនៅភូមជិ័យជនំះ ស្ង្កា ត់មននារមយ រែុងបានលុង    
នខតថរតនរីរ។ី  

៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ។ំ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧ 
 អុីកម៉ល ៖ spey-tk@yahoo.co 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុសួ្ងសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ  
 រែុងសួ្ងៈ ស្ទតិនៅភូមិន ធិ៍ែិល ស្ង្កា តសួ់្ង រែុងសួ្ង នខតថតផូងឃមុ ំ       
( ស្ទិតនៅែបុងបរនិវណ្សាលារែុងតផូងឃមុ ំ)។ 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់ នដីមផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររងយាន
យនថររប់របនភទកបងកចែចាស្ល់ាស្់នូវរបនភទម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិយានយនថ និង
របនភទយានយនថែំណ្ត់ និងផថល់នូវែមមសិ្ទនី រស្បចាប់ជូនម្គច ស្យ់ានយនថ
រពមទងំរមួចំកណ្ែកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ស្ងាម សុ្វតទិភាពចោចរណ្  និង     
បរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ០ី៨ កខ ែុមភៈ 
២០០៧ កដលរបកាស្ឱ្យនរបី ចាប់ស្ថីពចីោចរផលូវនោែ។ 

 អនុរែតឹយ នលខ ៧៧ អនរែ-បែ  ចុះនថៃទី២៨ កខវចិឆកិា ឆ្ប  ំ២០០៣ ស្ថីពី
ការនចញផ្លល ែនលខ ស្ម្គា លយ់ានជំនិះ។ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី ១១ កខធបូ  ឆ្ប ំ
២០០៧ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការែណំ្ត ់នថល នស្វាែមមសាធារណ្ៈដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 
ដឹែជញ្ជូ នផលូវ ទែឹ នងិនាវាជនំួញស្មុរទ។  

 របកាស្ នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់

mailto:dpwt_mkprovince@yahoo.com
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រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារ ររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របឡងនបែីបរ ការរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ និងការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ។  

 សាោចរកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ ០០១ ស្ែ
.ស្រ ចុះនថៃទី១៤ កខមែោ ឆ្ប ២ំ០០៤ ស្ថពីីការអនុវតថអនុរែឹតយនលខ ៧៧ 
អនរែ-បែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខ វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថីពកីារនចញផ្លល ែនលខ
ស្ម្គា លយ់ានជំនិះ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

រែសួ្ង សាទ បន័រដឌ ស្ហរោស្សាធារណ្ៈ ឬឯែជន អងាការជាតិ ឬអនថរជាតិ 
សាទ នទូតបរនទស្ ពលរដឌកខមរ ឬបរនទស្ និងអតថិិជនជាម្គច ស្ម់នធោបាយដឹែ
ជញ្ជូ នររប់របនភទ  នទះបីរតូវបាននាចូំល ែបុងរពះោជណាររែែមពុជា នដ្ឋយ
រស្បចាប់ែថ ីឬរតូវបានកែនចបតនមលីងនៅែបុងរសុ្ែែថី នហយីកដលនធវចីោចរនលីដង
ផលូវសាធារណ្ៈ នរកាយនពលកដលម្គច ស្ម់នធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំននាះបាន
បំនពញ កាតពវែិចចបងព់ននដ្ឋរតាមបទបផញ្ដតថិរចួ។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
លសវាសាធារណៈលលើផ្ផែរដឹរជញ្ជូនផលូវលោរ  

 
នរៀល 

ការចុះបញ្ជ ីយានយនថ 

1 
ចុះបញ្ជ ីនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

2 
ចុះបញ្ជ ីរុមឺែ៉(នទចរែយានយនថ) 

30 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាត់ផាង់) 

3 
នផធរែមមសិ្ទនិនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថែបុងោជធាន-ីនខតថ 

28 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

4 
នផធរែមមសិ្ទនិនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

5 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ(នទចរែយានយនថ) ែបុងោជធាន-ីនខតថ 

28 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

6 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ(នទចរែយានយនថ) ឆលងោជធាន-ីនខតថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

7 
បថូរប័ណ្ត និងផ្លល ែនលខនទចរែយានយនថ ឬរតីចរែយានយនថ 

31 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

8 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ប័ណ្ត ឬផ្លល ែនលខនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

31 000 
ប័ណ្ត ឬផ្លល ែនលខ (រែុមហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

9 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនតូច 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

10 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនតូច (AT) 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

11 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនធ ំ

155 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

12 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនធ ំ(AT) 

155 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

13 ចុះបញ្ជ ីរុមឺែ៉ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថ 80 000 



ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

14 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនតូចែបុងោជធាន-ីនខតថ 

48 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

15 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនតូចឆលងោជធាន-ីនខតថ 

101 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

16 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនធែំបុងោជធាន-ីនខតថ 

67 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

17 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនធឆំលងោជធាន-ីនខតថ 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ(រែុមហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល  ផ្លល ែនលខ(អបែផាតផ់ាង់) 

18 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថែបុងោជធាន-ីនខតថ 

48 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

19 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថឆលងោជធាន-ីនខតថ 

74 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

20 
បថូរប័ណ្ត និងផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច 

36 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

21 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ប័ណ្តរថយនថធុនតូច ធុនធំ រុមឺែ៉ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉ 

36 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

22 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច (ផ្លល ែម្គខ ង) 38 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

23 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច (ផ្លល ែ ១រូ) 65 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

24 
បថូរ ទុតិយតា តតិយតាផ្លល ែនលខរថយនថធុនធំ រុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺ៉ែរថយនថ (ផ្លល ម្គខ ង) 52 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

25 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនធ ំ(ផ្លល ែ ១រូ) 70 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

26 
ផ្លល ែនលខខាប តធ ំ

180 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

27 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខខាប តធ ំ(ផ្លល ែម្គខ ង) 120 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

បញ្ញជ ែ ់ ៖ កតមរបិ៍យមិនទន់បូែបញ្ជូ ល នហីយម្គនរយៈនពល ១០នថៃ នរកាយនពលបំនពញកបបបទរួច។ 
ចំន ះការបង់នថលនស្វាចុះបញ្ជ ី និងផថលផ់្លល ែនលខនទចរែយានយនថនៅរចែនចញចូលកតមយួននរែុង នស្ៀម 
ោប នខតថនស្ៀមោប និងរែុងបាត់ដំបង នខតថបាតដ់ំបង សូ្មទែ់ទងនៅអាស្យ័ដ្ឋឌ នដូចបញ្ញជ ែ់ជូនែបុងចណុំ្ច 
៣.១៤ នងិ៣.១៧ ខាងនលីននះរសាប់។ រយៈនពលននការរបរលន់ស្វាែណំ្ត់ ៣០ នថៃ នរកាយនពលបំនពញ
កបបបទរចួ។  
សាទ បន័អបែផថលន់ស្វារចែនចញចូលកតមយួ 

 រែុងភបំនពញ ១៩ រែុងបាតដ់ំបង 

១ ខណ្ឍ ចកំារមន ២០ រែុងបនវល 

២ ខណ្ឍ ម្គនជ័យ ២១ រែុងនប៉ាយកបត៉ 

៣ ខណ្ឍ ចារអំន  ២២ រែុងសិ្រនីសាភណ័្ 

៤ ខណ្ឍ ៧មែោ ២៣ រែុងសំ្នោង 

៥ ខណ្ឍ ទួលនោែ ២៤ រែុងនស្ៀមោប 

៦ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ២៥ រែុងរពះវហិារ 



៧ ខណ្ឍ ដនង្កា  ២៦ រែុងស្ធឹងកស្ន 

៨ ខណ្ឍ ន ធិ៍កស្នជ័យ ២៧ រែុងែពំង់រម 

៩ រែុងតានមម  ២៨ រែុងសួ្ង 

១០ រែុងដូនកែវ ២៩ រែុងរែនចះ 
១១ រែុងកែប ៣០ រែុងស្ធឹងករតង 

១២ រែុងែពំត ៣១ រែុងបានលុង 

១៣ រែុងរពះសី្ហនុ ៣២ រែុងកស្នមននារមយ 
១៤ រែុងនខមរភូមិនធ ៣៣ រសុ្ែ មរែ ៍

១៥ រែុងចារមន ៣៤ រែុងនរពកវង 

១៦ រែុងែពំង់ឆ្ប ងំ ៣៥ រែុងបាវតិ 

១៧ រែុងន ធសិាត ់ ៣៦ រែុងសាវ យនរៀង 

១៨ រែុងនប៉លិន   
 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

  ែយសំុ្ចុះបញ្ជ ីយានយនថកដលម្គនបិទកតមរបិ៍យរតឹមរតូវ .........មយួចាប ់

 ែិចចស្នោលែ ់ឬវែិាយបរតបនញ្ញច ញទនំញិ (យានយនថ)កដលម្គនបញ្ញជ ែ់
អំពីអាស្យ័ដ្ឋឌ នចាស្ល់ាស្រ់បស្អ់បែលែ់ ឬហាងលែទ់ំនិញ....មួយចាប ់

 អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្តឬលិខិតបញ្ញជ ែទ់ីលំនៅ ឬប័ណ្តររសួារ កដលែំពុងម្គន
សុ្ពលភាពរបស្អ់បែទញិ ....................................................មួយចាប ់

 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែថ់្លយានយនថកដលបានមែសំុ្ចុះបញ្ជ ីននាះពុំកមនជា
ស្មផតថិរដឌ(ស្រម្គប់កតយានយនថណាកដលពីមុនជាស្មផតថិរដឌ)....មយួចាប ់

 លតាបរត័យានយនថ (ស្រម្គប់រថយនថតូច ធំ ).........................មយួចាប ់

 បង្កា ន់នដបងព់នននាចូំលនដ្ឋយម្គនការចុះទិដ្ឋឌ ការរតឹមរតូវពីស្មតទែចិចរយ 
និងរដ្ឋឌ ែរ.......................................................................មួយចាប់។ 

នយាបល ់ ការផថលប់័ណ្តស្ម្គា លយ់ានយនថ  រឺជាការរមួចំកណ្ែដលក់ារធានានូវភាពរងឹម្គំ
ននស្នថិសុ្ខ ស្ណាថ បធ់ាប ប ់ នងិសុ្វតទិភាពស្ងាមធានានូវែមមសិ្ទនិភាពរស្ប
ចាប់ជូនម្គច ស្យ់ានយនថ រពមទងំផថលនូ់វភាពង្កយរសួ្លជូនដលអ់បែនរបី
របាស្យ់ានយនថែបុងការទិញដូរយានយនថររប់របនភទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលវ់ិញ្ញា បនបររររួរពិនិរយលរខណៈបលចេរលទសយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ ផលូវនោែររប់
របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ស្ហការផថលវ់ញិ្ដបនបរតរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្រថយនថររប់របនភទ
ជាែមមសិ្ទនិរបស្ន់ីតបុិរាលសាធារណ្ៈមុននឹង ចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ  ឬ រតួត
ពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ យានយនថតាមការែំណ្ត់ែបុងចាប់ជាមួយរែមុ
ហុ៊នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីរែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិ ដឹែជញ្ជូ ន។ 
អាស្យ័ដ្ឋឌ ននៅភបនំពញ ៖  
 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ ោជធានី
ភបំនពញ ទូរស្ព័ធ និងទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧   

 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ២៧១ ភូមថិមី ស្ង្កា ត់ដនង្កា  ខណ្ឍ ដនង្កា  ោជធានី
ភបំនពញ ។ 

២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ភបនំពញ នខតថ ៖  
ស្ហការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថររប់
របនភទ ជាែមមសិ្ទនិរបស្រូ់បវនថបុរាលទងំឡាយកដលម្គនអាស្យដ្ឋឌ ននៅែបុង
ោជធានី  ឬ នខតថនានា មុននឹងចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ  ឬ  នធវកីាររតួតពនិិតយ
លែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនៅតាមការែំណ្ត់នៅែបុងចាប់ជាមួយរែមុ
ហុ៊នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ  កដលម្គនការអនុញ្ញដ តពី
រែសួ្ង សាធារណ្ការ  និងដឹែជញ្ជូ នឱ្យចុះហតទនលខានលីវញិ្ញដ បនបរត រតតួ
ពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនៅតាមតបំន់កដលបាន ែំណ្ត់ដូចខាង
នរកាម ៖ 
២.១- មណ្ឍ លភបនំពញ ៖ ស្រម្គប់ភបំនពញ  នខតថែំពង់ស្ព ឺ នខតថែណាថ ល និង
នខតថែពំង់ឆ្ប ងំ 
២.២- មណ្ឍ លែពំងរ់ម ៖ ស្រម្គប់នខតថែំពងរ់ម  នខតថនរពកវង និងនខតថ
សាវ យនរៀង 
 ២.៣- មណ្ឍ លរែងុរពះសី្ហនុ ៖ ស្រម្គប់រែុងរពះសី្ហនុ  នខតថនកាះែុង  
នខតថែពំត  នខតថតាកែវ និងរែុងកែប 
 ២.៤- មណ្ឍ លបាតដ់បំង ៖ ស្រម្គប់នខតថបាត់ដបំង  នខតថបនាធ យម្គនជ័យ  
នខតថន ធសិាត ់នងិរែុងនប៉លិន 
 ២.៥- មណ្ឍ លនស្ៀមោប ៖ ស្រម្គប់នខតថនស្ៀមោប នខតថ ែពំងធ់ំ  នខតថរពះ
វហិារ និងនខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ២.៦- មណ្ឍ លរែនចះ ៖ ស្រម្គប់នខតថរែនចះ  នខតថស្ធឹងករតង  នខតថរតនរីរ ីនងិ
នខតថមណ្ឍ លរីរ ី( នឹងម្គនែបុងឆ្ប ២ំ០១៦ ) 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី នខតថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី នខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១-  អរានាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ ន ៖  



 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ           
ោជធានីភបំនពញ  

 ទូរស្ព័ធ - និងទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ែំពងរ់ម រែងុែពំង់រម នខតថ     
ែំពងរ់ម   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖ kcdpwt@camintel.com 

 ៣.៣- នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.៤ -នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ   ស្ង្កា ត់សាលាែំនរែី រែងុនស្ៀមោប  នខតថនស្ៀមោប                          
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៥៤ ៦៣៥    
៣.៥- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ៣  ស្ង្កា ត១់  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុចារមន នខតថែំពង់ស្ព ឺ
 ទូរស្ព័ធ៖ ០១៦ ៦៦៨ ៣៨៦ 
៣.៧- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិកាប៉ូ ស្ងាត់អូឫស្ស ីរែុងរែនចះ នខតថរែនចះ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៩ ៩៦២ ៦១៩ 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់ នដីមផធីានាសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ មុន
នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ ឬកដលែំពុងនរបីរបាស្ន់ធវីចោចររស្ប
ចាប់នលីដងផលូវសាធារណ្ៈ រមួកាត់បនទយនរោះថ្លប ែ់ចោចរណ៍្កដលបងានឡងី
ជាយថ្លនហតុ បណាថ លមែពយីានយនថពុមំ្គនលែខណ្ៈបនចចែនទស្រតឹមរតូវតាម 
ការែំណ្ត ់រពមទងំជួយកថរែានូវបរសិាទ ន ស្ណាថ ប់ធាប ប់ នងិ រនបៀបនរៀបរយ
ស្ងាម។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ ី០៨ ែុមភៈ ២០០៧ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែ  

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃ ទ ី០៦មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី 

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របឡងនបែីបរការរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ នងិការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌ ែិចចនិងហរិញ្ដ

mailto:kcdpwt@camintel.com
mailto:pwtbb001@yahoo.com


វតទុ ស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹ
របកាស្រមួនលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ   
ផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង សាធារណ្ការនងិ ដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆិកាឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌ ែិចចនិងហរិញ្ដ
វតទុស្ថីពីការកែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែ ចតិថជូនរបស្រ់ែសួ្ង
សាធារណ្ការនិង ដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ង នស្ដឌែិចចនងិហរិញ្ដវតទុ   

 តាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នឹងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ 
កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្រម្គបក់ារអនុវតថជនំួស្ ឱ្យតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹ
របកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ
ផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការនិង ដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៣២ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៩ កខមិនា ឆ្ប ២ំ០០០ ស្ថីពីបទ
ដ្ឋឍ នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ 

 របកាស្នលខ ៣១១ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៧ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៤ ស្ថីពកីារ
បំ ែ់រនាងំសុ្វតទិភាពយានយនថធុនធលន ់

 របកាស្នលខ ៣១២ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ២ី២ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៦ ស្ថីពីការ
ររប់ររង មជឈមណ្ឍ លរតួតពនិិតយលែខណ្បនចចែនទស្យានយនថ 

 របកាស្នលខ ៤១១ របែ ស្ែ រ.ត.ល.ទ.ចុះនថៃទ០ី២ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០០៩ ស្ថពីីែរមតិែណំ្តទ់មលនអ់តបិរមិ្គរបស្យ់ានយនថកដល នបីែប
រនលីបណាថ ញផលូវជាតិននរពះោជាណាចរែែមពុជា 

 របកាស្នលខ ៣៧៤ របែ ស្ែចុះនថៃទី២៧ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១១ ស្ថីពកីារ
រតួតពនិិតយលែខណ្បនចចែនទស្រុមឺែ៉ នងិ សឺ្មីរុមឺ៉ែ 

 របកាស្នលខ ០៣៨ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ១ី៦ កខមែោ ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្ថពីី 
ស្ញ្ញដ ស្ម្គា លរ់ថយនថនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០២៥ ស្
ណ្ន.ស្ែ. ចុះនថៃទី២០ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ រតួតពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្យានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០៣១ ស្
ណ្ន.ស្ែ.ចុះនថៃទ២ី៦ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០១១ ស្ថីពីការរតតួពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្យានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០៤៦ ស្ណ្
ន.ស្ែ. ចុះនថៃទ២ី៧ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ ស្ថីពីការ រតតួពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្ស្រម្គប់យានយនថថម ី

 នស្ចែថីជូនដំណឹ្ងរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ ០១៧ 
ស្ែ.ស្ជណ្.ស្ែ. ចុះនថៃទ២ី៥ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០២ ស្ថពីីការរតួតពិនតិយ
លែខណ្បនចចែនទស្នលីយានយនថចុះបញ្ជ ីនធវីផ្លល ែនលខ និង នផធរែមមសិ្ទន ិ

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

រែសួ្ង សាទ បន័រដឌ ស្ហរោស្សាធារណ្ៈ ឬឯែជន អងាការជាតិ ឬអនថរជាតិ  
សាទ នទូតបរនទស្ ពលរដឌកខមរ ឬបរនទស្ និង អតថិិជនជាម្គច ស្ម់នធោបាយដែឹ
ជញ្ជូ នររប់របនភទ នទះបីរតូវបាននាចូំលែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជានដ្ឋយ
រស្បចាប់ែថ ីឬ រតូវបានកែនចបតនមលងីនៅែបុងរសុ្ែែថី នហយីកដលរតូវយែនៅចុះ 
បញ្ជ ី ឬែ ែពុំងនធវីចោចរណ៍្នលីដងផលូវសាធារណ្ៈែថី នៅតាមរយៈនពលកដល



ែំណ្តែ់បុងចាប់។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នថលបនរមនីស្វារតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថផលូវនោែររបរ់បនភទ
មុននពលចុះបញ្ជ ី នងិផថលផ់្លល ែនលខ នងិនៅតាមរយៈនពលែណំ្តែ់បុងចាប ់៖ 
  រតីចរែយានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺែ៉
...............................................................................៧ ០០០ នរៀល  

 រថយនថនទស្ចរណ៍្  (រថយនថររួសារ ) ថមរីរប់របនភទ ( 2A )................... 
.............................................................................៣៦ ០០០ នរៀល 

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( រថយនថររួសារ ) ផធុែរតឹម 4នាែ់
.............................................................................៤២ ០០០ នរៀល 

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( រថយនថររួសារ ) ផធុែរបព់ី 5នាែ ់ដល ់9នាែ់       
( មិននធវអីាជីវែមម )...................................................៤៨ ០០០នរៀល  

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( តាែ់សីុ្ ) ផធុែរបព់ី 5នាែ ់ដល ់9នាែ់នឡងី 
..............................................................................៤៨ ០០០នរៀល  

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 1០នាែ ់ដល ់14នាែ ់( 2A  ) 
..................................................................................៥៤ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ រតឹម 15នាែ ់( 2A  ) 

.................................................................................៥៧ ០០០នរៀល  

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 16នាែ ់ដល ់2០នាែ់  ( 3A  ) 
.................................................................................៦០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 21នាែន់ឡងី ( 3A  ) 

...............................................................................៦៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីដែឹទនំិញផធុែមិននលីល 1នតាន កដលមិននធវីអាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៣៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែមិននលីល 1នតាន កដលមិននធវអីាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៤៨ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញធុនតូច ផធុែមនិនលីស្ 1នតាន កដលនធវអីាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៣៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ ឬអបែដំនណី្រធុនតូច ( 2A  ) 

................................................................................៣០ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ ឬអបែដំនណី្រធុនធំ ( 3A  ) 

................................................................................៣៣ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែមិននលីស្ 2នតាន ( 2A  ) ...............៥៤ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី2នតាន ដល ់5នតាន ( 3A  ) 

................................................................................. ៥៧ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី5នតាន ដល ់1០នតាន ( 3A  ) 

................................................................................. ៦០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី1០នតាន ( 3A  ) ...............៦៦ ០០០នរៀល 

 រុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថ .............................................៣៦ ០០០នរៀល 

 ទុតិយតា តតិយតា វញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិតិយលែខណ្ បនចចែនទស្រថយនថ 
..............................................................................១២ ០០០នរៀល 



 ទុតិយតា តតិយតា វញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិតិយលែខណ្ បនចចែនទស្ រតីចរែ
យានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺ៉ែ ...................៣ ០០០នរៀល 

 ការបាញ់ផ្លល ែស្ញ្ញដ ែំណ្ត់ទំហ,ំ ទមៃន់ នងិផ្លល ែនលខ ស្ម្គា លរ់ថយនថដែឹ
ទំនិញ កដលម្គនទមៃន់ស្រុបនលីលពី 3.5នតាន ...................៧ ០០០នរៀល   

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

លិខតិសាប មកដលរតវូបនំពញមុន នងិនរកាយនពលរតតួពនិតិយ ៖ 
១. ការរតតួពនិតិយដណំាែក់ាលដបូំង ៖ 
ម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរតូវយែយានយនថរបស្ខ់លួននៅរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្
នៅតាមនពលនវលា  នងិទែីកនលងកដលបានែំណ្ត់ នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ ន រពមទងំភាជ បម់ែជា មួយនូវសំ្ណំុ្កបបបទននការសំុ្ចុះបញ្ជ ី
យានយនថ  រចួនហយីរតូវបំនពញកបបបទននការសំុ្ផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយ
លែខណ្ៈ បនចចែនទស្តាមការកណ្នារំបស្ភ់ាប ែ់ង្ករបនរមីការនៅទីននាះ។  
២. ការរតតួពនិតិយតាមរយៈនពលែណំ្ត ់៖ 
ម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរតូវយែយានយនថរបស្ខ់លួននៅរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្
នៅតាមនពលនវលា  និងទីែកនលងកដលបានែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ ន រពមទងំភាជ បម់ែជាមួយនូវវញិ្ញដ បនបរត  លតាបរត ័ នងិរបាយ
ការណ៍្រតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ពនីពលមុនមែបង្កា ញជូនភាប ែង់្ករ
ស្មតទែចិចិ ជនំាញកដលបនរមីការនៅទីននាះ។  ែបុងែរណី្កដលម្គច ស្យ់ានយនថ   
ម្គនការយតឺយ៉ាវពុំបាននោរពនៅតាមការែំណ្ត់នទននាះ សាមមី្គច ស្យ់ានយនថ  
នឹងរតូវទទួលរងនូវការផ្លែពនិ័យនៅតាមនោលការណ៍្ជាធរម្គន។ 

នយាបល ់ សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ រឺជាែតាថ ចំបងបំផុតស្រម្គប ់បង្កា របាននូវ
នរោះថ្លប ែ់ចោចរណ្ កដលជានហតុបចចយ័នាឱំ្យខាតបង់ទងំឱ្កាស្បំនពញ
ការង្ករ រទពយស្មផតថិ អាយុជីវតិ រនបៀបនរៀបរយស្ណាថ ប់ធាប បន់ិងស្នថិសុ្ខ     
ស្ងាម។ ការបំនពញនូវលែខខណ្ឍ រតួតពិនតិយលែខណ្ៈ បនចចែនទស្យានយនថ
តាមការែណំ្ត់ននាះ រឺអាចរចួផុតពកីារផ្លែពនិ័យ និងបនងាីននូវសុ្វតទិភាពែបុង 
នពលនធវីចោចរនៅតាមដងផលូវសាធារណ្ៈ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលប់ណណ លបើរបរយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា ការផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថផលូវនោែររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១-នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលការនរៀបចំការរបឡង បថូរ ពនោរទុតយិតា  និងតតិយតា បណ្តនបែីបរ
យានយនថជូនអបែនរបីរបាស្ជ់ាជនជាតិបរនទស្ទងំឡាយកដល សាប ែ់នៅរស្ប
ចាប់ជាបនណាថ ះអាស្នប ឬជាអចិន្នថយ នៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា និងបនថ
បថូរ ពនោររនពលផថល ់ទុតិយតា នងិតតយិតាបណ្តនបែីបរ កដលបានផថលជូ់ន
មុននពលនធវីរបតិភូែមមជូននៅមនធីរោជធានី នខតថនានា នដ្ឋយនលីែកលងកតអបែ
នបីែបរយានយនថពិនស្ស្ស្រម្គប់បនរមជីនំាញដូចជា រថនរកាះ  រថ ស្កដែ 
រថយនថ បំ ែ់ យុនទន បែរណ្  យានយនថរបនដញ  ម៉ូតូែង់៣ ឬ ម៉ូតូកហហម
កដលជារទពយស្មផតថិរដឌ ។ 

អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 អរានាយែ ននអរានាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ ន 
 នាយែដ្ឋឌ នដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 
 ការយិាលយ័បណ្តនបីែបរ 
 អាស្យដ្ឋឌ នៈ ផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធការយិាលយ័ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  
ទទួលនរៀបចំការ របឡង និង ផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថររប់របនភទ ដល ់
នបែខជនជាជនជាតិកខមរ កដលម្គនទីលំនៅអចិន្នថយ ែបុងោជធាន ីនខតថនានា 
រស្បតាមនតីិវធិី និងកបបបទននការរបឡងយែ បណ្តនបីែបរយានយនថ 
ែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ និង ដឹែជញ្ជូ ន  
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី   នខតថថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ឬ អងាភាពផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថ  (ស្រម្គប់ 
មនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  ) 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់នរជាយចង្កវ រ ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានី
ភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  



 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
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 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com 
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២ 
 អុីកម៉ល ៖ moalin_kth@yahoo.com     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
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៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  Spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាលែខខណ្ឍ ែំណ្ត់ែបុងចាប់កដលតរមូវឱ្យអបែនបែីបរយានយនថ ទងំឡាយ 
ម្គនស្មតទភាពររប់រោន ់ែបុងការររប់ររងយានយនថ និងដែឹជញ្ជូ ន ម្គន 
ែរមិតយលដ់ឹងអំពីនោលការណ៍្ចាប ់សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ នងិ    
សុ្ជីវធម៌ែបុងការនបែីបរយានយនថ នដីមផកីាត់បនទយនូវនរោះថ្លប ែ់ចោចរណ៍្តាម
ដងផលូវ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៩ មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច និងហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ
ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ 
កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៩៩ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី១៤ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៩ ស្ថីពី
ការររប់ររងការនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ២០៥ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៣ កខនមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ ស្ថី
ពីកបបបទ និងនីតិវធិ ីននការនចញបណ្តនបីែបរយានយនថ  

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៨៥២ របែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១៩ ធបូ ឆ្ប ១ំ៩៩៥ ស្ថី
ពីការែំណ្ត់នថលបណ្ត ស្ម្គា លផ់្លល ែ នលខ បណ្តនបែីបរ  ចាបអ់នុញ្ញដ តនធវី
អាជីវែមម រតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ ជលយាន  ជលយាន 
យនថ និងសាឡង់ររប់របនភទ  

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃ ទី ២០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារ ររប់ររងការចុះ បញ្ជ ី ការ
របឡងនបែីបរ ការរតួតពិនិតយ លែខណ្ៈបនចចែនទស្យាន យនថ និងការនធវី
អាជីវែមម ដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្ របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះ នថៃទ១ី១ កខធបូ  
ឆ្ប ២ំ០០៧ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និង ដឹែជញ្ជូ ន នងិ រែសួ្ងនស្ដឌ
ែិចច និងហរិញ្ដវតទុស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធា រណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវ
នោែ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ និងនាវា ជនំួញស្មុរទ 

mailto:dpwt_mkprovince@yahoo.com


អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិនជាជនជាតិកខមរ ឬជនជាតបិរនទស្ កដលែំពុងសាប ែ់នៅបនណាថ ះ
អាស្នប ឬជាអចិន្នថយន៍ៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា នហយីជាអបែនបីែបរ
យានជំនិះទងំឡាយកដលម្គនទំហសីុំ្ឡាងំរបព់ី ៤៩ស្ងធីកម៉រតរូប នឡងីនៅ
នៅនលីដងផលូវសាធារណ្ៈ។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

រម្មលម្នការផតលល់សវា ផតលប់ណណ លបើរបរ ៖ 
I- បណ្តនបែីបរនទចរែយានយនថ ៖ 
១-នស្វារបឡងយែបណ្តនបីែបរនទចរែយានយនថ.............៣០ ០០០ នរៀល 
២-នស្វារបឡងនឡងីវញិ រទឹស្ថី.....៥ ០០០នរៀល, នដចងាូត....៧៥ ០០០នរៀល  
៣-ការបថូរបណ្តនបែីបរ នទចរែយានយនថ..........................២០ ០០០ នរៀល 
៤-ទុតិយតាបណ្តនបីែបរ នទចរែយានយនថ.......................២០ ០០០ នរៀល 
៥-តិយតាបណ្តនបែីបរ នទចរែយានយនថ.........................២០ ០០០ នរៀល 

II-បណ្នប តែីបររថយនថ រតក់ាទរ័ យនថុបផែរណ៍្ ៖ 
១-នស្វារបឡងយែបណ្តនបីែបររថយនថរបនភទ ខ...............៩០ ០០០ នរៀល 

                                          របនភទ រ/ឃ.......................៩៥ ០០០ នរៀល  
                                          របនភទ ង.........................១០០ ០០០ នរៀល 

២-នស្វារបឡងនឡងីវញិ រថយនថរបនភទ ខ.រ.ឃ.ង រទឹស្ថី.............២០ ០០០ នរៀល 

.                                           ខ ចងាូត.....................................៣០ ០០០ នរៀល 

                                                     រ.ឃ ចងាូត................................៣៥ ០០០ នរៀល 

                                            ង ចងាូត.............................៤០ ០០០នរៀល 

៣-ការបថូរបណ្តនបែីបររថយនថ........................................................៣០ ០០០ នរៀល 
៤-ទុតិយតាបណ្តនបីែបររថយនថ...................................................៣០ ០០០ នរៀល 
៥-តតយិតាបណ្តនបែីបររថយនថ...................................................៣០ ០០០ នរៀល 
-នស្វាបញ្ញជ ែ់បណ្តនបែីបរជាភាសាបរនទស្..................................២៥ ០០០ នរៀល 
-នស្វាបថូរវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពររបូនរងៀននបែីបរយានយនថ.................... 
  ....................................................................................................១០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ឯែសារសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរជនជាតកិខមរ រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្របឡង....................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំនួន......................................................៤ ស្នលឹែ 
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬនស្ៀវនគររសួារ.......................................១ ចាប់  
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែក់ារសិ្ែា.................................................១ ចាប ់
 បង្កា ន់នដបង់សិ្ទនិរបឡង.......................................................១ ស្នលឹែ 
 តាោងវាយតនមល...................................................................១ ស្នលឹែ 
ឯែសារសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរជនបរនទស្ រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្របឡង....................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព(ថតចមលង)...........................១ ចាប់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែក់ារសិ្ែា.................................................១ ចាប ់
 បង្កា ន់នដបង់សិ្ទនិរបឡង.......................................................១ ស្នលឹែ 
 តាោងវាយតនមល...................................................................១ ស្នលឹែ 



ឯែសារសំុ្ បថូរ/ទុត/ិតត ិបណ្តនបែីបរជនជាតកិខមររតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត បណ្តររសួារ ឫបណ្តសាប ែ់នៅ (ចាប់នដមីថត
ចមលង)...............................................................................១ ចាប់ ់

 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (រពីន្ស្ាីន) (ទុតិ/តតិ)........................១ ចាប ់
  ែយបណ្ថឹ ងពនីររបាលប៉ុស្ិ៍ (ទុត/ិតតិ)..................................១ ចាប ់
ឯែសារសំុ្ ពនោរ/ទុតិ/តត ិបណ្តនបែីបរជនបរនទស្រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព(ថតចមលង)..........................១ ចាប ់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (រពីន្ស្ាីន) (ទុតិ/តតិ)........................១ ចាប ់
  ែយបណ្ថឹ ងពនីររបាលប៉ុស្ិ៍ (ទុត/ិតតិ)..................................១ ចាប ់
ឯែសារសំុ្ បថូរ បណ្តនបែីបរជនបរនទស្រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព (ថតចមលង).........................១ ចាប ់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (ថតចមលង).........................................១ ចាប ់

នយាបល ់ អបែនបែីបរយានយនថទងំឡាយនៅតាមដងផលូវសាធារណ្ៈកដលម្គនបណ្តនបែី
បររតឹមរតូវ រឺជាលែខខណ្ឍ មួយែំណ្តែ់បុងចាប់។ ការនបីែបរយានយនថ នដ្ឋយ
ពុំម្គនបណ្តនបែីបរឬម្គនបណ្តនបែីបរពុំរស្បតាមការែំណ្តែ់បុង ចាប់សុ្ទនកត
រតូវទទួលរងនូវការផ្លែពិន័យ និងទទួលខុស្រតូវនលីកផបែរពហមទណ្ឍ កថម  
នទៀត។ ការបំនពញនូវលែខខណ្ឍ ខាងនលីននះ រពឺិតជាបានជួយពរងឹងនូវវន័ិយ
ែបុងការអនុវតថចាប់ជួយកថរែាស្នថិសុ្ខ ស្ណាថ ប់ធាប ប់ និងរនបៀបនរៀបរយ 
ស្ងាម។ 

 

 

 

 

 

 



ការច ុះបញ្ជជីលយាន ការររួរពិនិរយលរខណៈបលចេរលទសជលយាន ផតលប់ណណ លបើរបរ / បណណយនតការ ី

ន ម្ ះនស្វា 
ការចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន 
ផថលប់័ណ្តនបែីបរ/បណ័្តយនថការ ី

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ ៖       
ទទួលចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន និង   
ផថលប់័ណ្តនបែីបរ/បណ័្តយនថការទីងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទីតាងំនៅែបុង
រពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
អាស្យ័ដ្ឋឌ ន:       
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ ២   ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ 
ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ :    ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉ល : vuthy.bong@yahoo.com  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖ 
ទទួលចុះបញ្ជ ីជលយានការរតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន
ទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទតីាងំនៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
២.១. អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន-ីនខតថ 
 ២.២. អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
 ២.២.១-ោជធានភីបនំពញ ៖   
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
២.២.២-នខតថែណាថ ល ៖   
 ផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន  រែងុតានមម   នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 
២.២.៣-នខតថនរពកវង ៖   
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ រែងុនរពកវង  នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ /៩៤៤ ៥៧០ 
  អុីកម៉ល ៖  pwtpv@camintel.com   

 
២.២.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
  កាច់រជងុផលូវនលខ១រស្ ់និងផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុ  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារនលខ ៖  ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល ៖  mpwt.svr@camnet.com.kh   
២.២.៥-នខតថតាកែវ ៖   
 ផលូវនលខ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែងុដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨/៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com      
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២.២.៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖ 
  ភូមិឃ្ល ងំរបាែ ់ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
២.២.៧-នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់                      
 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
២.២.៨-នខតថបាតដ់បំង ៖   
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង                 

 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖   pwtbb001@yahoo.com 
២.២.៩-នខតថនស្ៀមោប ៖   
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
២.២.១០-នខតថែពំងធ់ ំ៖   
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ /ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 
២.២.១១-នខតថែពំងរ់ម ៖   
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម នខតថែពំង់រម       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល  kcdpwt@camintel.com    
២.២.១២-នខតថរែនចះ ៖    
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 
 អុីកម៉ល ៖  dpw_krt@camintel.com   
២.២.១៣-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង   
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផពីរងងឹការររប់ររង នងិនលីែែពំស្ស់្មតទ
ភាព បនចចែនទស្ជួស្ជុលជលយាន ឲ្យរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ នបនចចែនទស្រតមឹ
រតូវតាម ស្ថង់ដ្ឋរមួយជាែណំ្ត់ និងរមួចំកណ្ែកថរែាការ រនហដ្ឋឌ រចនាស្
មព័នផលូវទឹែ បនងាតីការង្ករ និងផថលជ់ំនាញបនចចែនទស្យនថសា្ស្ថឲ្យកាន់កត
របនសី្រ រពមទងំ ជួយកថរែាស្ណាថ បធ់ាប ប ់សុ្វតទិភាពចោចរណ្ ផលូវទឹែ និង 
បរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 
 របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្រ់ែសួ្ងសារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរញិ្ដវតទុ 
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ស្ថីការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវទឹែ នងិនាវាជំនញួ    
ស្មុរទ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.បែ ចុះនថៃទី២៧ កខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោយបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ស្រម្គបន់ាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ:    
 ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីការ 
ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន ផថល ់     
ប័ណ្តនបែីបរ/ប័ណ្តយនថការ ីនហយីបានបំនពញនូវកបបបទ នងិនតីិវធិីរស្ប
តាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជាធរម្គន។ 

ស្រម្គបម់នធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ: 
 ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីការ 
ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន នហយី
បានបំនពញនូវកបបបទ នងិនតីិវធិីរស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជា
ធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. ការផថលប់ណ័្តសំ្ោលជ់លយាន 
១.១.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម ែលំាងំម៉្គសីុ្ន៤០   
នស្ះចុះនរកាម នងិ២៥នៅអចុីះនរកាម៖ 
 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយាន........................................៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ.....................៣០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
.............................................................................៣០ ០០០ នរៀល 

 ១.២.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតាន ដល ់៤០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ន 
នលីស្ព៤ី០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ នងិនលីស្ព២ី៥នៅ ដល ់៥០នៅអ៖ី 
 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយាន.....................................១៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ..................១០០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

១.៣.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៤ី០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ននលីស្ពី
៩០នស្ះ នងិនលីស្ព៥ី០នៅអ៖ី 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..................................................................... ១ ០០០ ០០០ នរៀល 

 នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៨០០ ០០០ នរៀល 

 បថូរម៉្គសីុ្ន ពណ៌្ កែនចបម្គឌ របនភទ ន ម្ ះជលយាន ទុតិយតា ឬតតយិតា 
របនភទជលយាន របនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៥០០ ០០០ នរៀល 

 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយានររប់របនភទ.....................២៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ..................១០០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

២. ការរតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន៖ 



២.១.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម ែលំាងំម៉្គសីុ្ន៤០   
នស្ះចុះនរកាម នងិ២៥នៅអចុីះនរកាម៖ 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ....................................................៥០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង......................................................៥០ ០០០ នរៀល 
២.២.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតាន ដល ់៤០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ន 
នលីស្ព៤ី០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ នងិនលីស្ព២ី៥នៅ ដល ់៥០នៅអ៖ី 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ....................................................៩០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង......................................................៩០ ០០០ នរៀល 
២.៣.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៤ី០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ននលីស្ពី
៩០នស្ះ នងិនលីស្ព៥ី០នៅអ៖ី 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៥០០ ០០០ នរៀល 

 ជលយានឆលងកដន..................................................៤០០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ.................................................១៥០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង...................................................១០០ ០០០ នរៀល 
៣. ការផថលប់ណ័្តនបែីបរ / បណ័្តយនថការ ី
 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ១/យនថការថី្លប ែ់នលខ១ 
..........................................................................១១០ ០០០ នរៀល 

 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ២/យនថការថី្លប ែ់នលខ២ 
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ៣/យនថការថី្លប ែ់នលខ៣ 
.............................................................................៨០ ០០០ នរៀល 

 បថូរបណ្តនបែីបរ/បណ្តយនថការ ីទុតិយតាឬតតយិតា..........៦០ ០០០ នរៀល 
 ទុតិយតា ឬតតិយតាបណ្តនបីែបរជលយាន/ទុតិយតាបណ្តយនថការ ី
.............................................................................៦០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

សរាបក់ារដឹរជញ្ជូនតាមផលវូទរឹ  
១. សំ្ណំុ្លិខតិសំុ្បណ្តសំ្ោលជ់លយាន: 

1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. លិខិតទិញលែ់មួយស្នលឹែកដលម្គនការទទួលសាា លព់សីាទ ប័នម្គន

ស្មតទែចិច................................................................មយួចាប ់
3. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅរបស្អ់បែសំុ្បណ្តមយួស្នលឹែកដលម្គនការទទួល

សាា លព់សីាទ បន័ម្គនស្មតទែចិច.........................................មួយចាប ់
4. នបីសិ្នជាអបែសំុ្បណ្តជាអបែោជការរតូវម្គនវញិ្ញដ បនប័រតរដឌបាល  

មួយស្នលឹែបញ្ញជ ែថ់្លជលយានននះពុំម្គនជារបស្រ់ដឌ............មួយចាប ់
5. របសិ្ននបីជលយានជាែមមសិ្ទនិរបស្រ់ដឌ រតូវម្គនលិខតិបញ្ញជ ែ់របស្់

របធានននអងាភាពននាះមយួស្នលឹែ....................................មួយចាប ់
6. ជលយាននាចូំលរតូវម្គនបង្កា ន់នដពនននាចូំលរតឹមរតូវមួយស្នលែឹ

.................................................................................មួយចាប ់
7. ជលយានែសាងកែនចបរតូវម្គនលិខិតបញ្ញជ ែ់ពីមនធីរសាធារណ្ការ  នងិ

ដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថមួយស្នលែឹ...................................មួយចាប ់
8. បលងស់ាងស្ងជ់លយានមួយស្នលែឹ កដលអនុញ្ញដ តនដ្ឋយរែសួ្ង

សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន...........................................មយួចាប ់



9. នស្ៀវនគរបវតថិជលយានមយួែាល កដលម្គនបញ្ញជ ែ់ពីរបធានការដ្ឋឌ ន
.................................................................................មួយចាប ់

២.  ែយសំុ្របលងយែបណ័្តនបែីបរ នងិ បណ័្តយនថការ ី: 
1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. លិខិតពនិិតយសុ្ខភាពនចញនដ្ឋយមនធីរនពទយណាមយួកដលម្គនែំណ្ត់

នដ្ឋយរែសួ្ងសុ្ខាភិបាល..............................................មួយចាប ់
3. បង្កា ន់នដពននរបឡងមួយស្នលែឹ........................................មួយចាប ់
4. លិខិតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពពីម្គច ស្ជ់លយាននិងអាជាញ ធរកផ......មួយចាប ់
5. លិខិតបញ្ញជ ែ់ការសិ្ែារបស្ស់ាលា.................................មួយចាប ់

៣. ការរតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន : 
1 បណ្តសំ្ោលជ់លយាន..................................................មួយចាប ់
2 បណ្តនបែីបរជលយាន...................................................មួយចាប ់
3 នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន..............មួយចាប ់
4 នស្ៀវនគស្ែមមភាពរបរនំថៃ............................................មួយចាប ់
5 ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម..............................................មួយចាប ់
6 នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ.............................................មួយចាប ់
7 បង្កា ន់នដពនន................................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន ផថល ់         
ប័ណ្តនបែីបរ/ប័ណ្តយនថការ ីរឺជាមូលដ្ឋឌ នចមផងមួយែបុងការកថរែា និងនលីែ
ែំពស្សុ់្វតទិភាពននការនរបីរបាស្ជ់លយាន រស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ នបនចចែនទស្
រតឹមរតូវ ជួយដលក់ារកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ សុ្វតទិភាពចោចរណ្  និងបរសិាទ ន។ 
ការចុះបញ្ជ ី នងិការចុះរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ ជាការរបំាច់នរ ះ
បានជួយបនងាីនរុណ្ភាពបនចចែនទស្ែបុងែរមិតស្ឋងដ់្ឋរមួយ នរកាមការកណ្នាំ
បនចចែនទស្របស្រ់ែសួ្ង រពមទងំបានជយួបនងាីនសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្    
ជលយានជូនអតិថិជន ែបុងនពលនរបីរបាស្។់ ការអាែ់ខានពុបំាននៅចុះបញ្ជ ី
ជលយាន នឹងរតូវទទួលរងការ ផ្លែពិនយ័នៅតាមបទបផញ្ញដ តិជាធរម្គន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ការផតលវ់ិញ្ញា បនបររច ុះបញ្ជ  ីនិងលខិិរល្វើអាជីវរមមយានដ្ឋា នជួសជ ល ផ្រម្ចែដំល ើងយានយនត 

ន ម្ ះនស្វា 
ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតចុះបញ្ជ ី និងលិខិតនធវីអាជីវែមមយានដ្ឋឌ នជួស្ជុល កែនចប
ដំនឡងីយានយនថ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និង ដឹរជញ្ជូន  
១-  នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គន 
ទីតាងំនៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជានហយីម្គនទហំនំលីស្ពី២៥០កម៉រតកានរ ៉
នឡងីនៅ នដ្ឋយនលីែកលងយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលនររឿងយនថែសិ្ែមម។  
 អាស្យដ្ឋឌ ន ៖ ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២   
ខណ្ឍ បញស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ  

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៦៤ ១០៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖  
ទទួលចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គន 
ទីតាងំនៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ នហយីម្គនទហំអំតបិរមិ្គរតមឹ២៥០កម៉រត
កានរ ៉នដ្ឋយនលីែកលងកតយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលនររឿងយនថែសិ្ែមម។ 
អបែទទលួខុស្រតវូៈ 
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់ករពែនលៀប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧  
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 



 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
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៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     

 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ។ំ 
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 mទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧ 
 អុីកម៉ល ៖ spey-tk@yahoo.co 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផពីរងងឹការររប់ររង នងិនលីែែមពស្ ់  
ស្មតទភាព បនចចែនទស្ជួស្ជុលយានយនថ ឱ្យរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន
បនចចែនទស្រតឹមរតូវតាមស្ថង់ដ្ឋរមួយជាែំណ្ត ់នងិរមួចំកណ្ែកថរែាការ រ
នហដ្ឋឌ រចនាស្មពនន័ផលូវថបល ់នងិសាព ន បនងាតីការង្ករ និងផថលជ់ំនាញបនចចែនទស្
យនថសា្ស្ថឱ្យកាន់កតរបនសី្រ រពមទងំជយួកថរែាស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្ងាម សុ្វតទិ
ភាពចោចរណ៍្ នងិបរសិាទ ន។  

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 ចាប់ចោចរណ៍្ផលូវនោែ កដលរបកាស្ឱ្យនរបីនដ្ឋយរពះោជរែមនលខ នស្/
រែម/ ០២០៧/ ០០៧ ចុះនថៃទី០៨ ែុមភៈ ២០០៧ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី ០៦ កខមែោ ឆ្ប ំ
២០១៥ កដលរបកាស្ឱ្យនរបចីាប់ស្ថីពចីោចរណ៍្ផលូវនោែថមី  

 អនុរែតឹយនលខ១៨០ អនរែ.បែ  ចុះនថៃទ០ី៣ កខវចិឆិកា  ឆ្ប ២ំ០០៨ របស្់
ោជរដ្ឋឌ ភិបាល ស្ថពីីការររប់ររងយានដ្ឋឌ នជួស្ជុល និងយានដ្ឋឌ នកែនចប
ដំនឡងីយានយនថ 

 របកាស្នលខ ០៦៨ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៦ កខែុមាៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ របស្់
រែសួ្ង សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីសំ្ណំុ្កបបបទស្រម្គប់ដ្ឋែ ់ែយ
សំុ្នធវីអាជីវែមម យានដ្ឋឌ ន ជួស្ជុល នងិយានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នានំលខ ០០៥ ស្ណ្ន ស្ែ ចុះនថៃទី០៦ កខែុមាៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នស្ថីពីការររប់ររងយានដ្ឋឌ នជួស្
ជុល នងិយានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ កខវឆិឆកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច នងិ  
ហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់
នឹងរបកាស្រមួនលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆកា ឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច នងិហរិញ្ដ
វតទុ ស្ថីពីការ កែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ   

 តាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នឹងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ 
កខ វចិឆកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្រម្គប់ការអនុវតថជនំួស្ឱ្យតាោងឧបស្មពន័នភាជ បន់ឹង
របកាស្រមួ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថពីី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវី     
អាជីវែមមយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ នហយីបានបំនពញនូវកបបបទ និងនីតិ
វធិីរស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែណំ្តជ់ាធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
ែ- នថលបនរមនីស្វាការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជសួ្ជុលយានយនថររបរ់បនភទម្គន ៖  
ែ.១- យានដ្ឋឌ នកដលម្គនទហំរំបព់ ី២៥០ កមរ៉តកានរ ៉ 
 ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ ន..............................................៣០០ ០០០ នរៀល 



 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម ...............................២០០ ០០០ នរៀល 
ែ.២- យានដ្ឋឌ នកដលម្គនទហំតូំចជាង ២៥០ កមរ៉តកានរ ៉ 
 ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ ន..............................................២០០ ០០០ នរៀល 
 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម ...............................១០០ ០០០ នរៀល 
ខ - អតថិជិនរតវូបនំពញនូវលែខខណ្ឍ ដូចខាងនរកាម ៖ 
 រតូវម្គនវសិ្វែរ ឬអបែបនចចែនទស្ជំនាញយានយនថម្គប ែ់ទទួលខុស្រតូវកផបែ
បនចចែនទស្ 

 ម្គនទីតាងំស្មរមយតាមនិយាមននបទដ្ឋឌ នបរសិាទ ននងិម្គនការអនុញ្ញដ តពី
អាជាញ ធរកដនដ ី

 ម្គនស្ម្គភ របរកិាខ រស្រម្គបប់នរមីអាជីវែមមរបស្ខ់លួនររប់រោនត់ាមបទដ្ឋឌ ន  
កដលមែសំុ្ការផថលន់ស្វាបនចចែនទស្ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

អតថិជិន រតវូបនំពញកបបបទដូចខាងនរកាម ៖ 
  ែយសំុ្ម្គនបិទកតមរបិ៍រតមឹរតូវ ...........................................០១ ចាប ់
 ប័ណ្តររសួារ ឬ អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ......................................០១ ចាប ់
 លិខិតឆលងកដននៅម្គន សុ្ពលភាព (ជនបរនទស្ ) ................០១ ចាប ់
 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្យ់នាដ្ឋឌ នម្គនបិទរូបថត...................០១ ចាប ់
 លិខិតនថ្លា លនទស្ (បញ្ញជ ែ់ពីស្ទប័ានម្គនស្មតទែិចច )..............០១ ចាប ់
 រូបថតពណ៌្ (៣ x ៤) ......................................................០១ ចាប ់
 លែខនថិែៈរបស្រ់ែុមហុ៊ន ឬ យានដ្ឋឌ ន.....................................០១ ចាប ់
 បលង់ទតីាងំយានដ្ឋឌ នកដលម្គនការអនញ្ញដ៉ តពីអាជាញ ធរកដនដី.......០១ ចាប ់
 បញ្ជ ីអបែជំនាញបនចចែនទស្ (យ៉ាងតិចវសិ្វែរ  ឬអបែបនចចែនទស្ែរមតិ 
មធយមម្គប ែ់ កដលម្គនបទពិនសាធន៍  យ៉ាងតិច ២ឆ្ប  ំ)..............០១ ចាប ់

 តាោងបរយិាយឧបែរណ៍្ស្រម្គប់នរបីរបាស្ែ់បុងយានដ្ឋឌ ន .........០១ ចាប ់
 នាមែរណ៍្យានដ្ឋឌ នជួស្ជុល នងិកែនចបដំនឡងីយានយនថ 
 របនភទយានដ្ឋឌ ន 
 ឯែសារនផសងៗនទៀតកដលរបំាច ់

នយាបល ់ យានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ  រជឺាមូលដ្ឋឌ នចមផងមួយែបុងការកថរែា  និង
នលីែែមពស្សុ់្វតទិភាពននការនរបីរបាស្យ់ានយនថ រស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន
បនចចែនទស្រតឹមរតូវ ជួយដលក់ារកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ សុ្វតទភិាពចោចរណ៍្ 
និងបរសិាទ ន។ ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថជាការរបំាច់ នរ ះ
បានជួយបនងាីនរុណ្ភាពបនចចែនទស្ ែបុងការជួស្ជុលយានយនថនៅែបុងែរមិត
ស្ថង់ដ្ឋរមួយ នរកាមការកណ្នាបំនចចែនទស្របស្រ់ែសួ្ង រពមទងំជួយបនងាីន
សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ ជូនអតថិិជនែបុងនពលនរបីរបាស្។់ ការអាែ់
ខានពុំបាននៅចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ នងឹរតូវទទួលរងការផ្លែ 
ពិន័យនៅតាមបទបផញ្ដតថិជាធរម្គន។  

 

 
 
 
 



ការច ុះបញ្ជសីាលាបលរងៀនលបើរបរយានយនត 
ន ម្ ះនស្វា ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១-នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលបនរមកីារចុះបញ្ជ ី នងិផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមសាលានរៀននបែីបរ
យានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទីតាងំនៅែបុង                       
រពះោជាណាចរែែមពុជា។ 

អាស្យដ្ឋឌ នៈ  
 ផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ  ឬស្សកីែវ ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធការយិាលយ័ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ១០៦  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  
ទទួលបនរមកីារផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម សាខាសាលានរៀននបែីបរ 
យានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនទីលំនៅអចិន្នថយ ៍
នៅតាមោជធានី នខតថនានា។  
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ឬ អងាភាពផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថ  (ស្រម្គប់ 
មនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  ) 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់នរជាយចង្កវ រ ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានីភបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 



 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
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៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២ 
 អុីកម៉ល ៖ moalin_kth@yahoo.com     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
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 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នដីមផនីលីែែមពស្ក់ារអនុវតថចាបច់ោចរផលូវនោែ ជាពិនស្ស្ការបនងានី ស្មតទ
ភាពររប់ររងការបង្កា តប់នរងៀននបែីបររថយនថនទចរែយានយនថររប់ធុនឱ្យ
ម្គនលែខណ្ៈរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន និងនិយាមកដលបានែណំ្ត់នដមីផ ីបនរមឱី្យ
ការបណ្ថុ ះបណាថ លអបែនបីែបររបែបនដ្ឋយស្មតទភាព និងម្គនសី្លធម៌ែបុងការ
នធវីចោចរបនងាីនសុ្វតទិភាពតាមដងផលូវ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៩ មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច និងហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វា សាធារណ្ៈ
ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ 
កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៩៩ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី១៤ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៩ ស្ថីពី
ការររប់ររងការនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ២០៥ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៣ កខនមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ ស្ថី
ពីកបបបទ និងនីតិវធិ ីននការនចញបណ្តនបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៦ របស្ ់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ 
របឡងយែបណ្តនបីែបរយានយនថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី កខ ឆ្ប ២ំ០០៩ របស្់
រែសួ្ងនស្ដឌែចិចនិងហរិញ្ដវតទុ និងរែសួ្ងសាធារណ្ការនិងដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពី
ការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ែបុងការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរ 
ការចុះបញ្ជ ីរែុមហុ៊នដែឹជញ្ជូ នហាងលែយ់ានយនថ យានដ្ឋឌ នជួស្ជុល នងិ
យានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីអាជីវ- 
ែមមសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថនហយីបានបំនពញនូវកបបបទ និងនតីិវធិ ី
រស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជាធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

អបែដ្ឋែ ់ែយសំុ្នស្វាម្គនកាតពវែចិចរតវូបងនូ់វនថលបនរមនីស្វាដូចខាងនរកាម ៖ 
        ១. ចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ..........១ ៨០០ ០០០ នរៀល 
        ២. ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ... 
          ....................................................................១ ២០០ ០០០ នរៀល 
        ៣. ផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមសាខាសាលាបនរងៀននបីែបរយាន    
          យនថ..............................................................៨០០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

១. ការសំុ្ចុះបញ្ជ ី ឬផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមសាលាបនរងៀននបែីបរយាន 
យនថរតវូបនំពញនូវ ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប់  
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររសួារ...........................................១ ចាប ់

 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនបទិរូបថត........................១ ចាប ់

 បលង់ទតីាងំកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីអាជាញ ធរកដនដ.ី......................១ ចាប ់



 បញ្ជ ីោយនាមររូបង្កា ត់ និងលិខតិបញ្ញជ ែស់្មតទភាពររូបង្កា ត់........១ ចាប ់

 ន ម្ ះសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................................១ ចាប ់

 លិខិតចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថ..........................១ ចាប់  
 លិខិតនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីរបនភទយានយនថកដលរតូវយែមែបនរងៀន..........................១ ចាប ់

 វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនីមយួៗ.....១ ចាប ់

 លិខិតធានាោ៉ប់រងយានយនថនមីួយៗ........................................១ ចាប ់

 សំ្ណំុ្ឯែសារនផសងៗកដល ែ់ពន័ន ។ 

២. ការសំុ្ចុះបញ្ជ ី ឬផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមសាខាសាលាបនរងៀននបែី
បរ យានយនថរតវូបនំពញនូវ ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប់  
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររសួារ...........................................១ ចាប ់

 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនបទិរូបថត........................១ ចាប ់

 បលង់ទតីាងំកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីអាជាញ ធរកដនដ.ី......................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីោយនាមររូបង្កា ត់ និងលិខតិបញ្ញជ ែស់្មតទភាពររូបង្កា ត់........១ ចាប ់

 ន ម្ ះសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................................១ ចាប ់

 លិខិតចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថ...........................១ ចាប ់

 លិខិតនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីរបនភទយានយនថកដលរតូវយែមែបនរងៀន..........................១ ចាប ់ 
 វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនីមយួៗ.....១ ចាប ់

 លិខិតធានាោ៉ប់រងយានយនថនមីួយៗ........................................១ ចាប ់

 សំ្ណំុ្ឯែសារនផសងៗកដល ែ់ពន័ន ។ 
នយាបល ់ ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ រឺជាលែខខណ្ឍ មយួែណំ្ត់នដ្ឋយ 

ចាប់ នដមីផរីរប់ររង និងពរងឹងរុណ្ភាពននការបណ្ថុ ះបណាថ លអបែនបីែបរ 
យានយនថររប់របនភទឱ្យរស្បនៅតាមនយិាមបនចចែនទស្កដលែណំ្ត់នដ្ឋយ 
ចាប់ នងិលិខតិបទដ្ឋឌ ននានាជាធរម្គន ។ ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរ
យានយនថ នហយីម្គនចាបអ់នុញ្ញដ តឱ្យនធវីអាជីវែមមរតឹមរតូវជាលែខណ្ៈវនិិចឆយ័
មួយសំ្ោប់ការផថលជូ់នសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថទងំឡាយែបុងការ
បញ្ជូ ននបែខភាព របស្អ់តិថជិនទងំឡាយកដលម្គនបំណ្ងសំុ្របឡងយែ     
បណ្ត័ នបែីបរយានយនថររប់របនភទនៅចូលរមួរបឡងតាមការែណំ្ត់របស្ ់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន។ 

 

 
 

 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឱ្យល្វើអាជីវរមមដឹរជញ្ជូនទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវលោរ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឱ្យនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រផលូវនោែ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឱ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែ
ដំនណី្រឆលងកាតោ់ជធានី នខតថនានា នងិដែឹជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវនោែនៅែបុង 
រពះោជាណាចរែែមពុជា 
អាស្យដ្ឋឌ ន ៖  ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨     
                    ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ ២  
                    ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានីភបនំពញ 
                    ទូរស្ពធ័ - ទូរសារនលខ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ១០២  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  ទទួលបំនរកីារផថលក់ារ
អនុញ្ញដ តចាប់ឱ្យនធវអីាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នទនំិញ និងអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ន
របស្ខ់លួន 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន ីនខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១-ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ    
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
៣.២-នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ ែំពង់រម រែុងែំពង់រម            
នខតថែពំង់រម       

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 

 អុីកម៉លៈ kcdpwt@camintel.com    
៣.៣-នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ  រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ / ៩៤៤ ៥៧០ 

 អុីកម៉ល ៖ pwtpv@camintel.com   
៣.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១ រស្ ់និង ផលូវនលខ ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារនលខ ៖ ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល  mpwt.svr@camnet.com.kh   
៣.៥-នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 

៣.៦-នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ  រែុងែពំង់ស្ព ឺនខតថែំពង់ស្ពឺ  
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 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៧ ២៣៣ 

 អុីកម៉ល ៖  mpwt.ksp@camnet.com.kh 

៣.៧-នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១  ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨ /៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com 
៣.៨-នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត             
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥  
 អុីកម៉លៈ kampotdpwt@gmail.com   

៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣ ស្ង្កា ត ់១ រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ                           
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖  ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣  
 អុីកម៉ល ៖  nopheng@yahoo.com 

៣.១០-នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦                                        
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩៦ 

 អុីកម៉ល ៖  dpwt_kkg@camintel.com 

៣.១១-នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com 
៣.១២-នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់២ រែងុនប៉លិន  នខតថនប៉លិន                                  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១ 

 អុីកម៉ល ៖  dpwtpl@yahoo.com  

៣.១៣-នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៥ ស្ង្កា ត់ទែឹថ្លល   រែុងសិ្រនីសាភណ័្ នខតថបនាធ យម្គនជ័យ              
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com 

៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង             
នខតថបាតដ់ំបង                 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 

៣.១៥-នខតថន ធសិាត ់៖  
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់ នខតថន ធសិាត ់                     
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
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៣.១៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់ ស្ង្កា ត់នផេរ រែុងែំពងឆ់្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 

 អុីកម៉ល ៖ dpwtkch@camintel.com 

៣.១៧-នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
៣.១៨-នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com       
៣.១៩-នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 

៣.២០-នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ - ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 

 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 

៣.២១-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១  ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង រែុងស្ធឹងករតង នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 

 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

៣.២២-នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 

 អុីកម៉លៈ dpw_krt@camintel.com  

៣.២៣-នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com   

៣.២៤-នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ៧៨ ស្ង្កា ត់ឡាបាន់នស្ៀែ រែុងបានលុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១ 

 អុីកម៉ល ៖ dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  
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 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  Spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែចិចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង យាន
យនថររប ់របនភទកដលនធវចីោចរដឹែជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ ឬឆលង
កាត់ោជធាន ីនខតថ ឬ ដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្ធានានូវរនបៀបនរៀបរយ
ស្ណាថ ប់ធាប ប់ស្នថិសុ្ខស្ងាម និងសុ្វតទិភាពននការនធវីដំនណី្ររបស្រ់បជាពលរដឌ 
និងធុរជនរស្បនៅតាមនោលការណ៍្របស្រ់ដឌ  និងែចិចរពមនរពៀងនទវភារី  ឬ  
ពហុភារជីាមួយរបនទស្ទងំឡាយនៅែបុងតំបន ់

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ ី០៨ កខែុមភៈ ឆ្ប  ំ
២០០៧ កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែ  

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៦ កខមែោ ឆ្ប  ំ
២០១៥ កដលរបកាស្ឱ្យនរបចីាប់ស្ថីពចីោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របលងប័ណ្តនបីែបរការរតួតពិនិតយលែខណ្បនចចែនទស្យានយនថ និងការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបែរមងនស្វាសាធណាៈននតាោងឧបស្មព័នភាជ ប់ 
និងរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប  ំ២០១២ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន  

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួលនខ៩៩០ស្ហវ.របែ 
ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថជូនរែសួ្ង
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ 

 តាោងឧបស្មព័នភាច ប់ និងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ 
កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ស្រម្គប់ការអនុវតថជនំួស្ឱ្យតាោងឧបស្មពន័ភាជ បន់ឹង
របកាស្នលខ៩៨៩ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ស្ថពីីការផថល់
នស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារ ណ្ការនិងដញឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ០៣៧ របែ.ស្ែ ចុះនថខទី១៦កខមែោឆ្ប ២ំ០១៤ របស្់
រែសួ្ងសាធារ     ណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពីនីតិវធិីននការអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវ
ែមមដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិនម្គនបណំ្ងចង់ចុះបញ្ជ ី និងសំុ្លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមដែឹជញ្ជួ នូ
ទំនិញ និងអបែដំនណី្រែបុងរបនទស្។  
អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំផលូវនោែនហយី
ម្គន បំណ្ងចងយ់ែមនធោបាយទងំននាះនៅបំនរអីាជីវែមមដឹែ ជញ្ជូ នទនំិញ 
និងអបែដំនណី្រ នៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ ឬឆលងកាតោ់ជធាន ីនខតថ ឬដឹែ
ជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
ែ. នថលបនំរនីស្វាសាធារណ្ៈ ស្រម្គបក់ារផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមយាន
យនថ នងិរែមុហុ៊ន ៖ 



      ែ.១-ការផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តយានយនថនធវអីាជវីែមមែបុង  នងិឆលងោជធាន-ីនខតថ 
 រតីចរែយានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺែ៉់........១៥ ០០០នរៀល   
 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែមិននលីស្ពី ៥នតាន........៣៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែនលីស្ព ី៥នតាន ដល១់០នតាន
..............................................................................៤០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែនលីស្ព ី១០នតាន...........៤៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែមនិនលីស្ពី៩នាែ.់...៣០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែរបព់ី១០នាែ ់ដល២់០នាែ់
..............................................................................៣៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ពី ២០នាែ.់.....៤០ ០០០នរៀល 

ែ.២- ការចុះបញ្ជ ី នងិផថលលិ់ខតិអនុញ្ដតរែមុហុ៊នដែឹជញ្ជូ នែបុងរបនទស្ 

 ចុះបញ្ជ ីរែមុហុ៊នដឹែជញ្ជូ ន....................................១ ០០០ ០០០នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តរែុមហុ៊ននធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន.......៦០០ ០០០នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនបីែសាប ែក់ារឬសាខារែុមហុ៊នដឹែជញ្ជូ ន
...........................................................................៣០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ខ- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវនោែ ៖ 
  ខ.១-ការដែឹជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ  នងិឆលងកាតោ់ជធាន ីនខតថ ៖ 

1.  ែយសំុ្ចាប់នធវីអាជីវែមមម្គនបិទកតមរបិ៍រតឹមរតូវ..........មួយចាប ់
2. បណ្ត័ សំ្ោលរ់ថយនថ ..............................................មួយចាប់ 
3. បណ្ត័ នបបីរ............................................................មួយចាប ់
4. វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្រថយនថ .....មួយចាប ់

ខ.២-ការចុះបញ្ជ ី នងិសំុ្លិខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមដែឹជញ្ជួ នូ 
1  ែយសំ្ចាប៉់ចុះកដលម្គនបិទកតមរបិរតិ៍មឹរតូវ..............មួយចាប ់ 
2 លែខនថិែៈបនងាីតរែមុហុ៊ន..........................................មួយចាប ់
3   លិខិតចុះបញ្ជ ី ណិ្ជជែមម .....................................មួយចាប ់
4   លិខិតបញ្ញជ ែ់សាប ែ់ការរែមុហុ៊ន .............................មួយចាប ់
5   អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬលិខតិឆលងកដន .......................មួយចាប ់
6   បណ្ត័ ប៉ាតង់ ........................................................មួយចាប ់
7   បង្កា ន់នដបង់របាែ់................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង
មូលដ្ឋឌ ន ោជធាន ីនខតថ ឬឆលងកាតោ់ជធានី នខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននរៅ
របនទស្ជាការរមួ ចំកណ្ែដលក់ារនធវឱី្យរបពននដ័ឹែជញ្ជូ នជាតិម្គនលែខណ្ៈលេ
របនសី្រម្គនការការ រអពំីរបពនន័ចាបនូ់វសុ្វតទិភាព  ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់
រពមទងំសុ្វតទិភាពស្ងាម បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌណន៍ស្ហ
រោស្ធុនតូច  និងមធយមរពមទងំ នធវីឱ្យបរសិាទ នធុរែចិចកាន់កតរបនសី្រនឡងី។ 

 

 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឲ្យល្វើអាជីវរមមដឹរជញ្ជូនទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវទឹរ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឲ្យនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែ
ដំនណី្រ ឆលងកាត់ោជធាន-ីនខតថនានា នងិដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវទននល ែបុង 
រពះោជាណាចរែែមពុជា ។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ នៈ ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ 
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ  ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ពធ័/ទូរសារនលខៈ   ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉លៈ   vuthy.bong@yahoo.com 
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ និងអបែ
ដំនណី្រ ឆលងកាត់ែបុងោជធានីនខតថនានា នងិដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវទននល ែបុង
រពះោជាណាចរែ ែមពុជា ។ 
២.១. អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន-ីនខតថ 
 ២.២. អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
 ២.២.១-ោជធានភីបនំពញ ៖   
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
២.២.២-នខតថែណាថ ល ៖   
 ផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន  រែងុតានមម   នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 
២.២.៣-នខតថនរពកវង ៖   
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ រែងុនរពកវង  នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ /៩៤៤ ៥៧០ 
  អុីកម៉ល ៖  pwtpv@camintel.com   
២.២.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
  កាច់រជងុផលូវនលខ១រស្ ់និងផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុ  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារនលខ ៖  ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល ៖  mpwt.svr@camnet.com.kh   
២.២.៥-នខតថតាកែវ ៖   
 ផលូវនលខ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែងុដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨/៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com      
២.២.៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖ 
  ភូមិឃ្ល ងំរបាែ ់ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    
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 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
២.២.៧-នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់                      
 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
២.២.៨-នខតថបាតដ់បំង ៖   
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង                 

 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖   pwtbb001@yahoo.com 
២.២.៩-នខតថនស្ៀមោប ៖   
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
២.២.១០-នខតថែពំងធ់ ំ៖   
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ /ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 
២.២.១១-នខតថែពំងរ់ម ៖   
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម នខតថែពំង់រម       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល  kcdpwt@camintel.com    
២.២.១២-នខតថរែនចះ ៖    
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 
 អុីកម៉ល ៖  dpw_krt@camintel.com   
២.២.១៣-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង   
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងនស្វាចាប ់នដីមផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង 
យានយនថររប់របនភទកដលនធវចីោចរណ្ ដឹែជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ 
ឬឆលងកាតោ់ជធាន-ីនខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្ ធានានូវរនបៀប
នរៀបរយ ស្ណាថ បធ់ាប ប ់ស្នថិសុ្ខស្ងាម និងសុ្វតទិភាពននការនធវដីំនណី្ររបស្់
របជាពលរដឌ និងធុរជនរស្បនៅតាមនោលការណ៍្របស្រ់ដឌ និងែិចចរពមនរពៀង
នទវភារី ឬពហុភារីជាមួយរបនទស្ទងំឡាយនៅែបុងតំបន់។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 អនុរែតឹយនលខ ៧៧ អនរែ.បែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថីពីការ
នចញផ្លល ែនលខសំ្ោលយ់ានជនំិះ។ 

 អនុរែតឹយនលខ ៤០អនរែ.បែ ចុះនថៃទ០ី៩ កខឧស្ភា ឆ្ប ២ំ០០៦ ស្ថីព ី
ស្នថិសុ្ខនាវា នងិស្នថិសុ្ខឋបនីយភណ្ឍ កផ។ 
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 របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្រ់ែសួ្ងសារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរញិ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ និងនាវាជនំួញ  
ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.បែ ចុះនថៃទី២៧ កខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោយបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

 របកាស្រមួស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ 
ចុះ នថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ នលខ 
១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៤ (ភាជ ប់តាោង
ឧបស្មពន័ឌ)។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោយបាយដែឹជញ្ជូ ន ទងំផលូវនោែែថ ី
ផលូវទឹែែថី ឬផលូវស្មុរទែថី នហយីម្គនបំណ្ងចងយ់ែមនធោយបាយទងំអស្ន់នាះ 
នៅបំនរអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ និងអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ 
ឬឆលងកាតោ់ជធាន-ីនខតថ  ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។  

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នថលបនំរនីស្វាផថលច់ាបអ់ាជវីែមម : 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ្ ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ.................................... 
..............................................................៣០ ០០០ នរៀល x ចំនួនបនធប ់
 ជលយានដែឹជញ្ជូ នឆលងកដន.....................................៤០០ ០០០ នរៀល 
 នាវាដែឹទនំិញ..................៥០ ០០០ នរៀល + (១ ០០០ x ចំណុ្ះនតាន) 
 សាឡងដ់ឹែទំនិញ(ោម នម៉្គសីុ្ន)....................................................... 
............................................៥០ ០០០នរៀល+(៥០០ x ចំណុ្ះនតាន) 

 នាវាដែឹអបែដំនណី្រ...............៣០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ចំនួននៅអ ី) 
 ដរចមលង.............................៣០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាស្នណាថ ង/រុញ................៥០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ែម្គល ងំនស្ះ ) 
២. លែខខណ្ឍ តរមវូៈ 
 ម្គច ស្ជ់លយានរតូវនោរពនពលនវលានធវចីោចរទិស្នៅ ននការនធវចីោចរដែឹ
ជញ្ជូ ន និងែមមវតទុននការនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន។ 

 ោលក់ារបថូរទិស្នៅ ឬែមមវតទុអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នអាចនធវីបាន ទលក់ត 
អាជីវែរដំនណី្រការអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នបានតាមរយៈនពល ៦ កខសិ្ន។ 

 អាជីវែររតូវដ្ឋែ់មនធោយបាយឲ្យនធវអីាជីវែមមែបុងរយៈនពល ៣០នថៃ នរកាយ
ពីបានទទួលនូវការអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមជាផលូវការ។ ែបុងែរណី្កដល 
អាជីវែរពុំអាចដ្ឋែ់មនធោបាយឲ្យនធវីអាជវីែមមបាននទននាះ សាមខីលួនរតូវនធវី
 ែយសំុ្តមាលច់ោចរនៅមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ឬ
នៅនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ នដ្ឋយរតូវបញ្ញជ ែព់ីមូលនហតុ នងិនពល
នវលាពិតរបាែដននការសំុ្តមាលន់នាះ។ នបីផុតរយៈនពលននការសំុ្តមាល់
ចោចរខាងនលី អាជីវែរអាចនងឹសំុ្តមាលប់ាននទៀត កតនបីស្ទតិែបុងរយៈនពល
ែំណ្ត៤់កខ នហយីៗ មនធោយបាយនៅកតពុំអាចនិងដំនណី្រការនធវអីាជីវែមម
បាននទៀតននាះ ចាបអ់នុញ្ញដ តឲ្យនធវអីាជីវែមមកដលបានផថលជូ់នពមុីននឹង
រតូវរត់ទុែជានម្គឃៈ។ 



តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ : 
1.  ែយសំុ្ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម................................០១ចាប ់
2. បណ្តសំ្ោលន់ាវា......................................................០១ចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្នាវា..................០១ចាប ់
4. បណ្តនបែីបរនាវា និងបណ្តយនថការ.ី..............................០១ចាប ់
5. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ..........................................០១ចាប ់
6. នស្ៀវនគែត់រតាស្ែមមភាពជលយានរបរនំថៃ..................០១ចាប ់
7. បង្កា ន់នដបងព់ននដ្ឋរ...................................................០១ចាប ់

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង 
មូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ ឬឆលងកាត់ោជធានីនខតថ ឬដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននរៅ
របនទស្ ជាការរមួចំកណ្ែដលក់ារនធវឲី្យរបព័ននដឹែជញ្ជូ នជាតិម្គនលែខណ្ៈលេ
របនសី្រ ម្គនការការ រអំពីរបព័ននចាប់នូវសុ្វតទិភាព ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់ 
រពមទងំសុ្វតិទភាពស្ងាម បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌឈន៍ 
ស្ហរោស្ធុនតូច និងមធយម រពមទងំនធវីឲ្យបរសិាទ នធុរែិចចកាន់កតរបនសី្រ  
នឡងី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឲ្យល្វើអាជីវរមមដឹរទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវសម រទ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឲ្យនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រតាមផលូវស្មុរទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ ននាវាជនំញួស្មុរទ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រឆលង 
កាត់នខតថនានាតាមផលូវស្មុរទ ែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ១១០ 
 អុីកម៉ល:  mmd@online.com.kh 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងនស្វាចាប ់នដីមផបីងាភាពង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង
ជលយានថររប់របនភទកដលនធវីចោចរណ៍្ែបុងមូលដ្ឋឌ ន តាមតបំន់នឆបរស្មុរទែបុង
រពះោជាណាចរែែមពុជា ធានានូវសុ្វតទិភាព អាយុជីវតិ និងបរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 អនុរែតឹយនលខ៧៧ អនរែ.បែ ចុះនថៃទី២៨ កខវចិឆកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថពីីការ
នចញផ្លល ែនលខស្ម្គា លយ់ានជនំិះ។ 

 អនុរែតឹយនលខ ៤០ អនរែ.បែ ចុះនថៃទី០៩ កខឧស្ភា ឆ្ប ២ំ០១៦ ស្ថីពី
ស្នថិសុ្ខ នាវា និងស្នថិសុ្ខឋបនយីភណ្ឍ កផ។ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប  ំ
២០០៧ របស្រ់ែស្សួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច 
និង ហរិញ្ដវតទុ ស្ថពីីការែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ និង
នាវាជនំួញស្មុរទ។ 

 សាោចរណ៍្កណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា       
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការនងិដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររង      
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 របកាស្រមួស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ 
ចុះនថៃទ ី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុនលខ 
១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៤ (ភាជ ប់តាោង
ឧបស្មពន័ន)។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ ់កដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំផលូវនោែែថ ីផលូវ
ទឹែែថ ីឬផលូវស្មុរទែថ ីនហយីម្គនបណំ្ងចង់យែមនធោបាយទងំអស្ន់នាះ នៅ
បំនរអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ននខតថ ឬឆលងកាត ់
នខតថ និងដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នស្វាសាធារណ្ៈនលីកផបែនាវាជនំញួស្មុរទ 
១.១ លិខតិអនុញ្ញដ តនាវានធវអីាជវីែមម (ពនិយ័នលីការយតឺយ៉ាវ ររឺបរ់តិ 
នរកាយពរីយះនពល ៦០នថៃ បនាធ បព់ហីសួ្ែណំ្ត)់ 
 នាវាដែឹទនំិញ..............................៥០ ០០០៛+(១០០០xចំណុ្ះនតាន) 
 សាឡងដ់ឹែទំនិញ(ោម នម៉្គសីុ្ន)........៥០ ០០០៛+(៥០០xចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ដចមលង...............៣០ ០០០៛+(៥០០xចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាស្នណាថ ង/រុញ............................៥០ ០០០៛+(៥០០xែម្គល ងំនស្ះ) 
១.២ ការផថលប់ណ្តស្ម្គា លន់ាវាៈ 



 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ២០នតាន ដល១់៥០នតាន ឬ    
នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ដចមលង ចណុំ្ះ៥០នៅអីចុះនរកាម ឬនាវាននសាទ/     
ស្នណាថ ង/ អូប័រនាវាែម្គល ងំនលីស្ពី ៤០នស្ះ ដល ់២៥០នស្ះ
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី១៥០នតាន ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/  
ដចមលងចណុំ្ះនលីស្ព៥ី០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង/អូប័រ នាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ២៥០នស្ះ.......................................................៥០០ ០០០៛ 

១.៣ បថូរ ទុតយិតា តតតិាបណ្តស្ម្គា លន់ាវាៈ 
 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី២០នតាន ដល១់៥០នតាន ឬនាវា
ដឹែអបែដំនណី្រ/ដចមលង ចណុំ្ះ ៥០នៅអចុីះនរកាម ឬនាវាននសាទ/ស្
នណាថ ង/ អូប័រ នាវាែម្គល ងំនលីស្ព ី៤០នស្ះ ដល ់២៥០នស្ះ
................................................................................ ១២០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ១៥០នតាន ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/ដ
ចមលងចំណុ្ះនលីស្ព ី៥០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង/អូប័រនាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ២៥០នស្ះ......................................................៣០០ ០០០៛ 

១.៤ ការរតតួពនិតិយលែខណ្ះបនចចែនទស្នាវា (ពនិយ័នលីការយតឺយ៉ាវ រតិ 
នរកាយរយះនពល ៦០នថៃ បនាធ បព់ហួីស្ែណំ្ត ់) 
 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី២០នតាន ដល៥់០នតាន ឬនាវា ដឹែ
អបែដំនណី្រ/ដចមលង ១២នៅអ ីចុះនរកាម ឬនាវាននសាទ/ ស្នណាថ ង/នាវា
ែម្គល ងំនលីស្ពី៤០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ..............................១០០ ០០០៛  

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៥០នតាន ដល ់១៥០នតាន ឬនាវា 
ដឹែអបែដំនណី្រ/ ដចមលងនលីស្ពី ១២នៅអី ដល ់៥០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ 
ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំនលីស្ព ី៩០នស្ះ ដល ់២៥០ នស្ះ.....១៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ១៥០នតាន ដល ់៣០០នតាន ឬ
នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ ដចមលងនលីស្ពី ៥០នៅអដីល ់១០០នៅអ ីឬនាវា
ននសាទ/ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំនលីស្ពី ២៥០នស្ះ ដល ់៥០០ នស្ះ
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៣០០នតាន ដល ់៥០០នតាន  
ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/ ដចមលង នលីស្ពី ១០០នៅអី ដល ់១៥០នៅអី  
ឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង /នាវាែម្គល ងំនលីស្ ពី៥០០នស្ះ ដល ់៧៥០ នស្ះ
.................................................................................២៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៥០០នតាន ឬនាវាដឹែអបែ ដំនណី្រ/
ដចមលងចណុំ្ះ នលីស្ព ី១៥០នៅអី ឬនាវាននសាទ/ ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ៧៥០នស្ះ......................................................៣០០ ០០០៛ 

 អូប័រ នាវាជនបរនទស្ នាវាពិនស្ស្...................................២០០ ០០០៛ 
 នាវារបស្អ់ងាភាពរដឌ.....................................................២០០ ០០០៛ 



 ទុតិយតា តតិយតា នស្ៀវនគរតួតពនិិតយលែខណ្ះបនចចែនទស្នាវា 
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

១.៥ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញស្រម្គបន់ាវែិនលីនាវាស្មុរទអនថរ   
ជាតៈិ 
 នាវែិថ្លប ែ់ររប់ររង នងិថ្លប ែ់របតបិតថិការ (នមបញ្ញជ ការនាវា នាយនបីែបរ 
នាយនបីែបរទី២ នាយយនថការ ីនាយយនថការទីី២ នាយទទួលបនធុែនបីែបរ 
នាយទទួលបនធុែម៉្គសីុ្ន នាយអរាីស្ន ីវទិយុការ)ី ...............២០០ ០០០៛ 

 នាវែិថ្លប ែជ់ំនួយការ (នាវែិជំនាញកផបែនបីែបរ នាវែិជំនាញកផបែម៉្គសីុ្ន) 
.................................................................................១២០ ០០០៛ 

 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញ ( នាវែិថ្លប ែ់ររប់ររង/ ថ្លប ែ់
របតិបតថិការ/ ថ្លប ែជ់ំនួយការ...............................................៨០ ០០០៛ 

១.៦ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតបដឌនិលខស្រម្គបនាវែិនលីនាវាឆលងកាតរ់ពកំដនៈ 
 វញិ្ញដ បនប័រតបដឌិនលខ (បណ្តនបីែបរបដឌិនលខ បណ្តយនថការបីដឌិនលខ) 
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

១.៧ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញស្រម្គបន់ាវែិនលីនាវាស្មុរទៈ 
 បរបិាលនាវាថ្លប ែ់ទ១ី/ទី២ យនថការថី្លប ែទ់១ី/ទ២ី.................១០០ ០០០៛ 
 បរបិាលនាវាថ្លប ែ់ទ៣ី យនថការថី្លប ែទ់ី៣ អបែនបែីនាវា..............៥០ ០០០៛ 
 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនប័រតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ (បរបិាលនាវា ថ្លប ែ់ទី
១/ទ២ីយនថការថី្លប ែទ់ី១/ទី២)............................................៦០ ០០០៛ 

 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនប័រតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ (បរបិាលនាវា ថ្លប ែ់ទី
៣យនថការថី្លប ែ់ទី៣ អបែនបីែបរនាវា....................................៣០ ០០០៛ 

១.៨ បថូរ ទុតយិតា តតយិតាវញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ នងិវញិ្ញដ បនបរត
បដឌនិលខៈ 
 ស្រម្គប់នាវែិនលីនាវាស្មុរទអនថរជាតិ..................................៤០ ០០០៛ 
 ស្រម្គប់នាវែិនលីនាវានឆបរស្មុរទ.........................................២០ ០០០៛ 
 វញិ្ញដ បនបរតបដឌិនលខ ( ប័ណ្តនបែីបរបដឌនិលខ បណ័្តយនថការបីដឌិនលខ) 
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

១.៩ ការផថលន់ស្ៀវនគវជិាជ ជវីៈអបែនដរីនាវាស្មុរទ ឬនស្ៀវនគនាវែិៈ 
 ផថលន់ស្ៀវនគនាវែិ ( ថម ីបថូរ ).........................................៣០០ ០០០៛ 
 ពនោរសុ្ពលភាពនស្ៀវនគនាវែិ......................................១០០ ០០០៛ 
 ទុតិយតា តតិយតា នស្ៀវនគនាវែិ....................................១០០ ០០០៛ 
១.១០ លិខតិអនុញ្ញដ តរបែបអាជវីែមមតាមផលូវស្មុរទៈ 
 រែុមហុ៊ននជីងសារនស្វាែមម..........................................១ ៦០០ ០០០៛ 
 រែុមហុ៊នដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវស្មុរទ................................២ ០០០ ០០០៛ 
២. លែខខណ្ឍ តរមវូ 
 ម្គច ស្ជ់លយានថ រតូវនោរពនពលនវលានធវីចោចរទិស្នៅ ននការនធវចីោចរដែឹ 
ជញ្ជូ ន។ 

 ោលក់ារបថូរទិស្នៅ ឬែមមវតទុអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ ន អាចនធវីបានទលក់តអាជីវ
ែមមដែឹជញ្ជូ នបានតាមរយះនពល ៦កខសិ្ន។ 

 អាជីវែមមរតូវដ្ឋែម់នធោបាយឲ្យនធវីអាជីវែមមរយះនពល៣០នថៃ នរកាយពីបាន 
ទទួលនូវការអនុញ្ញដ តចាប់ឲ្យនធវីអាជីវែមមជាផលូវការ។ ែបុងែរណី្កដល  
អាជីវែមមពុំអាចដ្ឋែម់នធោបាយឲ្យនធវីអាជីវែមមបាននទននាះ សាមុីខលួនរតូវនធវី



 ែយសំុ្តមាលច់ោចរនៅមនធសីាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ឬ
នៅនាយែដ្ឋឌ ននាវាជនំួញស្មុរទ នដ្ឋយរតូវបញ្ញជ ែព់ីមូលនហតុ នងិនពល
នវលាពិតរបាែដននការសំុ្តមាលន់នាះ។ នបីផុតរយះនពលននការសំុ្តមាល់
ចោចរខាងនលី អាជីវែមមអាចនឹងតមាលប់ាននទៀត កតនបីស្ទតិែបុងរយះនពល
ែំណ្ត៤់កខនហយី នហយីមនធោបាយនៅកតពុំអាចនឹងដំនណី្រការអាជីវែមម
បាននទៀតននាះ ចាបអ់នុញ្ញដ តឲ្យនធវអីាជីវែមមកដលបានផថលជូ់នពមុីន នឹង
រតូវរត់ទុែជានម្គឃៈ។ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ការដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវស្មុរទ 
១. សំ្ណំុ្លិខតិបណ្តស្ម្គា លន់ាវា 

1.  ែយសំុ្ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម...................................មួយចាប់  
2. បណ្តសំ្ោលន់ាវា.........................................................មួយចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្នាវា.....................មយួចាប ់
4. បណ្តនបែីបរនាវានងិបណ្ត័ យនថការ.ី..................................មួយចាប ់
5. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ.............................................មួយចាប ់
6. នស្ៀវនគែត់រតាស្ែមមភាពជលយានរបរនំថៃ.....................មួយចាប ់
7. បង្កា ន់នដបងព់ននដ្ឋរ....................................................មួយចាប ់

២.  ែយសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរ និងបណ្តយានការ ី
1. លិខិតពនិិតយសុ្ខភាពនចញនដ្ឋយមនធីរនពទយណាមយួកដលបាន

ែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសុ្ខាភិបាល..................................មួយចាប ់
2. បង្កា ន់នដពននរបឡងមួយស្នលែឹ.....................................មយួចាប ់
3. លិខិតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពពីម្គច ស្ជ់លយាន នងិអាជាញ ធរកផ...មួយចាប ់
4. លិខិតបញ្ញជ ែ់ការសិ្ែារបស្ស់ាលា...............................មួយចាប ់

៣. ការរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន 
1. បណ្តស្ម្គា លជ់លយាន...............................................មយួចាប ់
2. បណ្តនបែីបរជលយាន................................................មយួចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន...........មួយចាប ់
4. នស្ៀវនគស្ែមមភាពរបរនំថៃ..........................................មួយចាប ់
5. ចាប់អនុញ្ញដ តអាជីវែមម...............................................មួយចាប ់
6. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ...........................................មួយចាប ់
7. បង្កា ន់នដពនន..............................................................មួយចាប់ 

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង 
មូលដ្ឋឌ ននខតថ និងឆលងកាត់នខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននរៅរបនទស្ ជាការរមួ 
ចំកណ្ែនធវឲី្យរបពន័នដែឹជញ្ជូ នជាតមិ្គនលែខណ្ះលេរបនសី្រ ម្គនការការ រអពំី 
របព័ននចាប់នូវសុ្វតទិភាព ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់ រពមទងំសុ្វតទិភាពស្ងាម  
ស្រម្គប់បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌណន៍ស្ហរោស្ធុនតូច នងិ
មធយម រពមទងំនធវីនអាយបរសិាទ នធុរែិចចកាន់កតរបនសី្រនឡងី។ ការនបែីការដ្ឋឌ ន
សាទ បនា ជួស្ជុល នាវាររប់របនភទទងំស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវស្មុរទែថី    
ផលូវទឹែែថី របំាច់រតូវម្គននោលការររប់ររង នងិរតួតពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ំពី  
សុ្វតទិភាព បនចចែនទស្ បរសិាទ ន នងិស្នថសុិ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររប់ររង
រតួតពនិិតយនលីអាជីវែមមររប់របនភទននះ អំពីនតីិវធិី និងនោលការណ៍្ចាប ់ជា
របការកដលខានពុំបាន ស្រម្គប់ការនលីែែមពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជន
នលីការអភិវឌណន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មពន័នដែឹជញ្ជូ ន នដមីផជីរមញុែំនណី្ននស្ដឌែចិច



ជាតិរបែបនដ្ឋយចីរភាព។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា ឲ្យលបើរការដ្ឋា នសាថ បនា ជួសជ លនាវា និងការសាថ បនាជួសជ លនាវាររប់របលភទតាមផលូវទឹរ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការអនុញ្ញដ ឲ្យនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា និងការសាទ បនាជួស្ជុល  
នាវាររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តឲ្យនបែីការដ្ឋឌ ន នដីមផសីាទ បនាជួស្ជុលជលយាន
ររប់របនភទស្រម្គប់បនរមីការនធវីនាវាចរណ៍្ របែបអាជីវែមមនានានៅតាមដងទននល
នៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា នលីែកលងកតនាវារបស្ែ់ងនយាធពលនខមរ
ភូមិនធ នហយីនឹងែងនររបាលជាតិ។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉ល:  vuthy.bong@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នោលបណំ្ងននការផថលន់ស្វាននះ រនឺដមីផសី្រមលួដលៈ់ 
1. របជាពលរដឌែបុងការសាទ បនាជួស្ជុលកែនចបជលយានររប់របនភទ 

ស្រម្គប់ដឹែជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ និងផលូវស្មុរទ នដីមផី
បំនរនូីវនស្ចែថីរតូវការរបរនំថៃ នងិចំន ះមុខែបុងការនលីែែមពស្ជ់ីវភាព
រស្ន់ៅរបស្ខ់លូន នដីមផរីមួចំកណ្ែកាត់បនទយនូវភាពរែីរែ។ 

2. ការនរៀបចំស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្នថិសុ្ខ និងសុ្វតថិភាពែបុងការដែឹជញ្ជូ នទនំិញ 
ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទ នដីមផជីួយកាតប់នទយនូវនរោះ
ថ្លប ែ់នាវាចរណ៍្កដលនែីតម្គននឡយីជាយថ្លនហតុកដលបណាថ លមែពី
ភាពអនាធិបនតយយ ននការនរបីរបាស្ជ់លយានកែនចបទងំននាះ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ  ៥៣៥ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ១ី១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចចហរិញ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ ដឹែជញ្ជូ នផលូវ
ទឹែ និងនាវាជំនួញស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០២ ស្រណ្ន.រម.តពស្ ចុះនថៃទី១៨ កខធបូ ឆ្ប ១ំ៩៨៩ 
របស្រ់ែសួ្ងរមនារមនដ៍ឹែជញ្ជូ ន និងនរបស្ណី្យ ៍ស្ថីពីការររប់ររង
មនធោបាយដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ និងផលូវទែឹ ែបុងរដឌែមពុជា។ 

 សាោចរកណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា            
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររង    
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទី២៧ កខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាម ផលូវទឹែ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាលសាធារណ្ៈ ឬឯែជនស្ញ្ញជ តិកខមរ ឬបរនទស្ នងិអតិថជិន
ទងំឡាយ កដលម្គនបំណ្ងនធវីការសាទ បនា ជួស្ជុលនាវាររប់របនភទនទះបីជា
រតូវនាយំែនូវកផបែខលះ ឬមនធោយបាយទងំមូលមែនធវីការកែនចប ឬដំនឡងីែបុង
រសុ្ែែ នដ្ឋយ នដីមផនីរបីរបាស្ស់្រម្គបជ់ារបនយាជនែ៍បុងការបំនរនីាវាចរណ៍្ដែឹ
ជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនាវាចរណ៍្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា រសាវរជាវរុែរែនទស្ចរណ៍្ នងិការននសាទតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទនៅែមពុជា 



១. ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា..............៥០០ ០០០៛ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមការដ្ឋឌ នសាងស្ង់ ឬជួស្ជុលជលយាន
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីែមមតាមែំពង់កផ.........................១ ០០០ ០០០៛ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ែ- ការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ ននដមីផសីាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
   ែ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 

1.  ែយសំុ្.......................................................................មយួចាប ់
2. បលង់ដែីមមសិ្ទនម្គនការបញ្ញជ ែទ់ទួលសាា លព់ីអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន

...............................................................................មួយចាប ់
3. បលង់ការដ្ឋឌ ន...............................................................មួយចាប ់
4. បង្កា ន់នដពនឌ..............................................................មួយចាប ់

បញ្ញជ ែៈ់ កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជនអបែសំុ្ផថល ់ 
នស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ។ 
ខ- ការសំុ្អាជាញ បណ្តសាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
    ខ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 
    ខ.១.១- ការសាទ បនានាវា 

1.  ែយសំុ្..................................................................មួយចាប ់
2. រនរម្គងស្ម្គភ រជួស្ជុល.............................................មយួចាប ់
3. បលង់បនចចែនទស្សាទ បនាជលយាន................................មួយចាប ់
4. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្......................មយួចាប ់
5. នស្ៀវនគរបវតថិជលយាន............................................មយួចាប ់
6. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅឬអតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត  ឬបណ្តររសួារ

............................................................................មយួចាប់ 
7. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទែីកនលងជួស្ជុលជលយាន......................មយួចាប ់

បញ្ញជ ែ ់: កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរ     
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជន
អបែសំុ្ផថលន់ស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ។ 

នយាបល ់ ការនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុល ឬការសាទ បនាជួស្ជុលនាវាររប់របនភទ ទងំ
ស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវទែឹែថ ី នាវាស្មុរទែថ ី របំាច់រតូវម្គននោលការណ្ 
ររប់ររង នងិរតតួពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ពំីសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្ បរសិាទ ន និង 
ស្នថិសុ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររបរ់រងរតួតពិនតិយនលីអាជីវែមមរបនភទននះ 
អំពីនតីិវធិ ី និងនោលការណ្ ចាប ់ ជារបការកដលខានពុំបានសំ្ោប់ការនលីែ      
ែំពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជននលីការអភិវឌឈន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មព័ននដឹែជញ្ជូ ន 
នដីមផជីំរុញែំនណី្ននស្ដឌែិចចជាតិរបែបនៅនដ្ឋយចីរភាព។ 

 

 
 



 
ការផតលល់ខិិរអន ញ្ញា រយានយនតឆលងផ្ដន 

ន ម្ ះនស្វា ការផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដន 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

រណ្ៈែម្គម ធកិារជាតសិ្រមបស្រមលួការដែឹជញ្ជូ នឆលងកាត ់ រ.ជ.ស្.ដ.ឆ                                                        
( National Transit Transport Coodinating Committee  NTTCC )។ 
អងាភាពស្រមបស្រមលួការង្ករ ៖  
នលខាធិការដ្ឋឌ នបនចចែនទស្ននរណ្ៈែម្គម ធិការជាតិសំ្របសំ្រលួ ការដែឹជញ្ជូ ន
ឆលងកាត់  (រ.ជ.ស្.ដ.ឆ )។ 
 អាស្យដ្ឋឌ ន ៖ ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២            
ខ័ណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ពធ័នលខ ៖ ០12 273 327  , ០12 9០០ 735  
០12 9០០ 729  និង ០12 844 ០98                             

 អុីកម៉ល ៖ chan_dara@online.com.kh / 
soryana22@yahoo.com  
hongsinara@yahoo.com / vanhong01@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ផថលនូ់វការអនុញ្ញដ តឱ្យយានយនថកដលបំនរ ីណិ្ជជែមម និងយានយនថមិនបំនរ ី
 ណិ្ជជែមមនធវចីោចរឆលងកដននទវភារ ី ឬពហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែែមពុជា 
ជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន ឬរបនទស្នានាកដលម្គនែចិចរពម
នរពៀងជាមួយោប ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 ចាប់ចោចរផលូវនោែកដលរបកាស្ឱ្យនរបីនដ្ឋយរពះោជរែម នលខ  នស្/
រែម/០១១៥/០០១  ចុះនថៃ ទ០ី៩  កខមែោ  ឆ្ប ២ំ០១៥  

 អនុរែតឹយនលខ ១១៥ អនរែ-បែ  ចុះ នថៃ ទី២១ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០១ ស្ថីពី
ការបនងាីតែម្គម ធកិារជាតិស្រមបស្រមួលការដឹែជញ្ជូ ន ឆលងកាត ់

 របកាស្នលខ ៣៧៤ របែ-ស្ែ ចុះ នថៃទ០ី៥ តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររងយានយនថនធវី
ចោចរណ៍្ឆលងកដន  

 របកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២  ស្ថពីី 
ការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចតិថជូនរែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន និង
រែសួ្ងនស្ដឌែចិច  និងហរិញ្ដវតទុ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបែរមងនស្វាសាធាណ្ៈននតាោងឧបស្មពន័ភាជ ប ់
និងរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប  ំ២០១២ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ង  

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤  
ស្ថីពីការកែករបរបការ ៤ ននរបកាស្រមួ នលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពកីារផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថជូនរែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច  និងហរិញ្ដវតទុ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាល ឬរូបវនថបុរាល ឬរបតបិតថែិរដែឹជញ្ជូ នទងំអស្ក់ដលម្គននធវីការដែឹ
ជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រឆលងកដនជានទវភារី ឬពហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែ
ែមពុជា ជាមយួនឹងរបនទស្ទងំឡាយកដលជាស្ម្គជិែននមហាអនុតបំន់ទននល

mailto:chan_dara@online.com.kh%20/
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នមរងា ឬជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

 ដឹែជញ្ជូ នទនំិញឆលងកដន.........................................៤០០ ០០០ នរៀល   
 ដឹែជញ្ជូ នអបែដំនណី្រឆលងកដន...................................៤០០ ០០០ នរៀល   
 យានយនថមិនបំនរ ីណិ្ជជែមម......................................៥០ ០០០ នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមម ......................១ ០០០ ០០០ នរៀល 

 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមម ............៨០០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

១- អតថិជិនកដលមែសំុ្ការអនុញ្ញដ តថរបែបអាជវីែមមឆលងកដនរតវូបនំពញនូវកបប
បទដូចខាងនរកាម ៖ 
១.១- ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ ្តថបែបអជាវែីមមឆលងកដ..........................មយួចាប ់
១.២-លែខនថិែៈរែុមហុ៊ន...........................................................មួយចាប ់
១.៣-លិខិតនថ្លា លនទស្ (អាជីវែមមដំបូង).................................មយួចាប ់
១.៤-តាោងតុលយការរបរឆំ្ប .ំ...................................................មួយចាប ់
១.៥-លិខិតចុះបញ្ជ ី ណិ្ជជែមម.................................................មួយចាប ់
១.៦-បណ្តធានាោ៉ប់រង............................................................មួយចាប ់
១.៧-បង្កា ន់នដបង់របាែ់...........................................................មួយចាប ់
២- អតថិជិនកដលមែសំុ្ការអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដនរតវូបនំពញនូវកបបបទ 
ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ២.១-  ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដន.............................មយួចាប់ 
 ២.២- ប័ណ្តសំ្ោលយ់ានយនថ ................................................មួយចាប ់
 ២.៣- វញិ្ញដ បនប័រតរតួវពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ.........មួយចាប ់
 ២.៤- ប័ណ្តនបែីបរ ...............................................................មួយចាប ់
 ២.៥- លិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមមឆលងកដន ............................មយួចាប ់
 ២.៦- ប័ណ្តធានាោ៉ប់រង .........................................................មួយចាប ់
 ២.៧-ប័ណ្តប៉ាតង់របរឆំ្ប .ំ......................................................មួយចាប ់
 ២.៨-បង្កា ន់នដបង់របាែ.់.........................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ជានីតិវធិ ីនងិកបបបទែំណ្ត់ជាផលូវការនៅែបុងែិចចរពមនរពៀងរវាងរពះោជាណា
ចរែែមពុជា ជាមួយនឹងរបនទស្ទងំឡាយជាស្ម្គជែិននមហាអនុតំបនទ់ននល 
នមរងាជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជែិអាស៊ាន។ ការខែខានពុំបានសំុ្ការ
អនុញ្ញដ តឱ្យយានយនថឆលងកដនននាះ ការដែឹជញ្ជូ នឆលងកដនែ ពុំអាចអនុញ្ញដ តឱ្យ
នធវីនៅបាននឡយី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ការផតលល់ខិិរអន ញ្ញា រជលយានឆលងផ្ដន 
ន ម្ ះនស្វា ការផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ       
អាស្យ័ដ្ឋឌ ន:     
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨   ស្ង្កា តរ់រងំចំនរះ ២ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ    
ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ : ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 

 អុីកម៉ល :  vuthy.bong@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ផថលនូ់វការអនុញ្ញដ តនអាយជលយានកដលបំនរ ីណិ្ជជែមម និងជលយានមិនបំនរ ី
 ណិ្ជជែមមនធវចីោចរឆលងកដននទវភារ ីរពឺហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែែមពុជា 
ជាមួយនងិរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន ររឺបនទស្នានាកដលម្គនែចិចរពមនរពៀង
ជាមួយោប ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០៦១០/០០៩ ចុះនថៃទី៣០ កខមិថុនា ឆ្ប ំ
២០១០ កដលរបកាស្ឲ្យនរបចីាប់ស្ថីពីការអនុមត័យលរ់ពមនលីែិចចរពម
នរពៀង រវាងោជរដ្ឋឌ ភបិាលននរពះោជាណាចរែែមពុជា និងរដ្ឋឌ ភិបាល
សាធារណ្រដឌស្ងាមនិយមនវៀតណាមស្ថពីកីារដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

 របកាស្នលខ ៥៣៧ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៧ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីនតីិ
វធិីននការផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនាវាឆលងកាត់រពំកដន របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន។ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឌិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្ថី
ពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច នងិហរិញ្ដវតទុ 
និងរែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលីរបកាស្នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.
របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាល ឬរូបវនថបុរាល ឬរបតបិតថែិរដែឹជញ្ជូ នទអំស្ក់ដលបាននធវីការដឹែ
ជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រឆលងកដនជានទវភារី ឬពហុភារីរវាង                  
រពះោជាណាចរែែមពុជា ជាមួយនិងរបនទស្ទងំឡាយកដលជាស្ម្គជិែនន
មហាអនុតំបន់ទននលនមរងា ឬជាមួយនឺងរបនទស្ជាស្ម្គជែិអាស៊ាន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
អបែដ្ឋែ ់ែយសំុ្នស្វា ម្គនកាតពវែចិចរតវូបងន់ថលបនំរនីស្វា ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ជលយានដែឹជញ្ជូ នឆលងកដន......................................៤០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការ ឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

អតថិជិនកដលម្គនមែសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន រតូវបំនពញកបប
បទដូចខាងនរកាម ៖ 

1.  ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន..........................មយួចាប ់
2. បណ្តសំ្ោលជ់លយាន..............................................មួយចាប ់
3. វញិ្ញដ បនបរតរតូវពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន......មួយចាប ់
4. លិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមមឆលងកដន.........................មួយចាប ់
5. បណ្តប៉ាតង់របរឆំ្ប .ំ..................................................មយួចាប ់

នយាបល ់ ជានីតិវធិ ីនងិកបបបទែំណ្ត់ជាផលូវការនៅែបុងែិចចរពមនរពៀងរវាង             
រពះោជាណាចរែែមពុជា ជាមួយនិងរបនទស្ទងំឡាយជាស្ម្គជិែ ននមហា
អនុតបំនទ់ននលនមរងា ជាមួយនិងរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន។ ការខែខានពុំ
បានសំុ្ការអនុញ្ញដ តនអាយជលយានឆលងកដនននាះ ការដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនែ ពុំ

mailto:vuthy.bong@yahoo.com


អាចអនុញ្ញដ តនអាយនធវីបាននៅបាននឡយី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា ឲ្យលបើរការដ្ឋា នសាថ បនា ជួសជ លនាវា និងការសាថ បនាជួសជ លនាវាររប់របលភទតាមផលូវសម រទ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការអនុញ្ញដ ឲ្យនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា និងការសាទ បនាជួស្ជុល  
នាវាររប់របនភទតាមផលូវស្មុរទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រឆលង
កាត់នខតថនានាតាមផលូវស្មុរទែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ១១០ 
 អុីកម៉ល: mmd@online.com.kh 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នោលបណំ្ងននការផថលន់ស្វាននះ រនឺដមីផសី្រមលួដលៈ់ 
1. របជាពលរដឌែបុងការសាទ បនាជួស្ជុលកែនចបជលយានររប់របនភទ 

ស្រម្គប់ដឹែជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ និងផលូវស្មុរទ នដីមផី
បំនរនូីវនស្ចែថីរតូវការរបរនំថៃ នងិចំន ះមុខែបុងការនលីែែមពស្ជ់ីវភាព
រស្ន់ៅរបស្ខ់លូន នដីមផរីមួចំកណ្ែកាត់បនទយនូវភាពរែីរែ។ 

2. ការនរៀបចំស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្នថិសុ្ខ និងសុ្វតថិភាពែបុងការដែឹជញ្ជូ នទនំិញ 
ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទ នដីមផជីួយកាតប់នទយនូវនរោះ
ថ្លប ែ់នាវាចរណ៍្កដលនែីតម្គននឡយីជាយថ្លនហតុកដលបណាថ លមែពី
ភាពអនាធិបនតយយ ននការនរបីរបាស្ជ់លយានកែនចបទងំននាះ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ  ៥៣៥ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ១ី១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចចហរិញ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ ដឹែជញ្ជូ នផលូវ
ទឹែ និងនាវាជំនួញស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០២ ស្រណ្ន.រម.តពស្ ចុះនថៃទី១៨ កខធបូ ឆ្ប ១ំ៩៨៩ 
របស្រ់ែសួ្ងរមនារមនដ៍ឹែជញ្ជូ ន និងនរបស្ណី្យ ៍ស្ថីពីការររប់ររង
មនធោបាយដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ និងផលូវទែឹ ែបុងរដឌែមពុជា។ 

 សាោចរកណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា            
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររង    
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទី២៧ កខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាម ផលូវទឹែ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវនោែែថ ីផលូវ
ទឹែែថ ីឬស្មុរទែថ ីនហយីម្គនបណំ្ងចងយ់ែមនធោបាយទងំអស្ន់នាះ នៅបំនរ ី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ននខតថ ឬឆលងកាត់នខតថ 
និងដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

រសាវរជាវរុែរែនទស្ចរណ៍្ នងិការននសាទតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទនៅែមពុជា 
១. ចាបអ់នុញ្ញដ តសាទ បនានាវា 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម........................២០០ ០០០នរៀល 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព២ី០នតាន ដល១់៥០នតាន...២៦០ ០០០នរៀល 



 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព១ី៥០នតាន ដល៣់០០នតាន.៤០០ ០០០នរៀល 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៣ី០០នតាន.......................៥០០ ០០០នរៀល 
២. ការបនងាតីយានដ្ឋឌ នសាងស្ង ់ឬជសួ្ជុលនាវា 
 លិខិតបនងាតីការដ្ឋឌ នសាងស្ង ់ឬជួស្ជុល...................៥០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការ.......................................២០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារ..................២០០ ០០០នរៀល 
៣. ការបនងាតីការសាងស្ង ់នងិរបតបិតថកិារែពំងក់ផ 
 លិខិតវាយតនមលកផនការែមមែពំង់កផ ឬលិខិតអនុញ្ញដ តបនងាីតែពំង់កផ
.......................................................................២ ០០០ ០០០នរៀល 

 លិខិតអនុញ្ញដ តសាងស្ង់ែំពង់កផ...........................២ ០០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការែពំង់កផ........................៤ ០០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារែំពង់កផ...៣ ០០០ ០០០នរៀល 
៤. ការបនងាតី នងិរបតបិតថកិារសាលាបណ្ថុ ះបណាថ លនាវែិ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តបនងាីត..........................................២ ០០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការ...................................១ ៦០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារ...............១ ០០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ែ- ការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ ននដមីផសីាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
   ែ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ 

1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. បលង់ដែីមមសិ្ទនម្គនការបញ្ញជ ែទ់ទួលសាា លព់ីអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន

...............................................................................មួយចាប់ 
3. បលង់ការដ្ឋឌ ន...............................................................មួយចាប ់
4. បង្កា ន់នដពនឌ..............................................................មួយចាប ់

បញ្ញជ ែៈ់ កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជនអបែសំុ្ផថល ់ 
នស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នជនំួញស្មុរទ។ 
ខ- ការសំុ្អាជាញ បណ្តសាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
    ខ.១- នស្វាសាធារណ្ៈនលីកផបែនាវាជនំញួស្មុរទ 
    ខ.១.១- ការសាទ បនានាវា 

8.  ែយសំុ្..................................................................មួយចាប ់
9. រនរម្គងស្ម្គភ រជួស្ជុល.............................................មយួចាប ់
10. បលង់បនចចែនទស្សាទ បនាជលយាន................................មួយចាប ់
11. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្......................មយួចាប ់
12. នស្ៀវនគរបវតថិជលយាន............................................មយួចាប ់
13. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ ឬអតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររួសារ

............................................................................មយួចាប់ 
14. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទែីកនលងជួស្ជុលជលយាន......................មយួចាប ់

បញ្ញជ ែ ់: កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរ     
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជន
អបែសំុ្ផថលន់ស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នជនំួញស្មុរទ។ 

នយាបល ់ ការនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុល ឬការសាទ បនាជួស្ជុលនាវាររប់របនភទ ទងំ
ស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវទែឹែថ ី នាវាស្មុរទែថ ី របំាច់រតូវម្គននោលការណ្ 



ររប់ររង នងិរតតួពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ពំីសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្ បរសិាទ ន និង 
ស្នថិសុ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររបរ់រងរតួតពិនតិយនលីអាជីវែមមរបនភទននះ 
អំពីនតីិវធិ ី និងនោលការណ្ ចាប ់ ជារបការកដលខានពុំបានសំ្ោប់ការនលីែ      
ែំពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជននលីការអភិវឌឈន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មព័ននដឹែជញ្ជូ ន 
នដីមផជីំរុញែំនណី្ននស្ដឌែិចចជាតិរបែបនៅនដ្ឋយចីរភាព។ 

 



 

 

 

 

 

 

ររសងួររ ៉ែ និងថាមពល 
អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា តផ់ារថ្មី(៣)  

ខណ័្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 
ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ សបិបរមមធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ាកនុងលគាលបំណ្ងអនុវតត  ការង្កររស្វងរុក 
រកនិងលធវអីាជីវកមមធនធានររ ៉ា   លដ្ឋយលរបីរបស្ឧ់បករណ៍្ស្ម្ភា រសាមញ្ញ   
រដលម្ភនលៅកនុងមូលដ្ឋឋ ន       ល យីលរបីរបស្ក់ម្ភល ងំផ្ទទ លខ់លួន      ឬជ្ញ 
លកខណ្ៈរគសួាររដលម្ភនចំននួមនិលលីស្ពី ៧(របពំីរ)នាក់ ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ៥២០ រថ្.រស្.របកចុោះនថ្ៃទ១ី៩ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤     ស្ដីពីនីតិ
វធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា និង
អាជ្ញា បណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប ់លគាលបំណ្ងអាជីវកមម
រកួស្ ខាច ់ដីឥដឋ និងដីលាប ់

 របកាស្លលខ ០០០២ រថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៨ រខមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីនីតិវធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា 
និងអាជ្ញា បណ្ណធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈជ្ញសិ្បបកមមនិង
ខ្នន តតូច 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្លលខ ០១៤៥ រថ្.នក.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខលមសា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីការរបគលសិ់្ទធជូិនមនទីរររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត កនុងការពនិិតយ 
ស្លរមច នងិផតលអ់ាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 

  អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពមួយ (០១) ឆ្ន  ំ។ 
 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ រតប៉ាុលណាណ ោះ 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក.  ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្ម់នទីរររ ៉ា នងិ
ថាមពល រាជធាន-ីលខតត 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញ ពិនតិយលលីសំ្នុឯំកសារលឃញីថារគប់រគាន់លនាោះ    



និងចុោះរតួតពនិិតយលមីលទីតងំ     និងការដ្ឋឋ នបនរតឹមរតូវតមលកខណ្ៈ   
បលចទកលទស្  និងបរសិាថ នរចួល យីកនុងរយៈលពល ៤៥នថ្ៃ បនាទ បអ់តថិ្ិជន
អាចមកបងត់នមលលស្វាននអាជ្ញា ប័ណ្ណលៅមនទីរររ ៉ានិងថាមពល រាជធាន ីលខតត ។ 

 កនរមអាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា...........................១០០, ០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ នងិ
សិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ................................................១០០, ០០០លរៀល 

 ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ......៥០, ០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

រតវូម្ភនការយលរ់ពមពរីកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពលជ្ញមុនកនុងការទទលួ បននូវ
ស្មបទានដសី្រម្ភបសិ់្ការសាវរជ្ញវនងិលធវអីាជវីកមមធនធានររ ៉ា 
ឯកសារស្រម្ភបដ់្ឋកព់ាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា រមួម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា តមគំរូពាកយរដលកណំ្ត់លដ្ឋយ 
រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល (ម្ភនបិទរតម ២,០០០លរៀល) ....ចំនួន១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ លដ្ឋយ 
ម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម...................ចនំួន១ចាប ់

3. លិខិតទទួលសាគ លព់ីអាជ្ញា ធរឃុ ំ ស្ង្កា ត់ លកខនតិកៈស្ គមន៍សិ្បបករររ ៉ា 
និងវញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម កនុងករណី្ចងរកងជ្ញស្ គមន៍
.............................................................................ចំននួ១ចាប ់

4. ឯកសារបញ្ញជ កប់លងក់មមសិ្ទធដីរស្បចាបព់ាក់ពន័ធ កនុងករណី្របតិបតតកិារ
ធនធានររ ៉ាស្ថិតកនុងដីកមមសិ្ទធឯកជន..............................ចនំួន១ចាប ់

5. គំលរាងសំ្លណី្របលចេកលទស្អាជីវកមមររ ៉ា និងរផនការអាជីវកមម
.............................................................................ចំននួ១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន........ចំនួន១ចាប ់
7. លិខិតអលងាតសុ្វធិាន នងិអសុ្វធិាន 
8. វកិ័យបរតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណ...........ចំននួ១ចាប ់

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វា 
 តមរយៈការបទិផាយលៅ រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល     និងតមលវប-សាយ 

(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 
គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល  និងលឆលយីតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរប ី
របស្ល់ស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភន និងផដលរ់បកឹាលោបលល់ៅរចកលចញ ចូលរតមួយរបស្ម់នទីរ
ររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន ីលខតត លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុ ីសំ្រាបអ់ងគុយរង់ច ំ ។ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនពត័៌ម្ភន និងការលឆលីយតបលៅនឹងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ង/មនទីរររ ៉ា នងិថាមពលម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលព័តម៌្ភនរតលប ់



ឬការរៈិគនព់ីអតថិ្ិជន ។ 

លោបល ់  ស្រម្ភប់អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា-រតូវដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណ លៅ 
មនទីរររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត រដលតំបន់ស្រម្ភប់លធវីការរស្វងរុករក 
និង/ឬលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ាលនាោះតងំលៅ លលីករលងរតរបបបទននការ ដ្ឋក់
ពាកយសំុ្ និងការផដលអ់ាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ារដលកំណ្ត់ កនុង
របកាស្របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ស្ដីពរីបតិភូកមមអំណាចនន ការង្ករររ ៉ា 
និងថាមពល ជូនដលប់ណាដ លរកុង-រសុ្ក/ឃុ-ំស្ង្កា ត់ ននលខតតមយួចនំួន 

 ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា អាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្ 
អាជ្ញា ប័ណ្ណលនោះជ្ញថ្ម ីរ ូតដលជ់រមកររ ៉ាអស្ល់កខណ្ៈលស្ដឋកចិេ មករកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល តមរយៈមនទីរររ ៉ា និងថាមពលរាជធាន-ីលខតត លដីមបពីិនិតយ និង
ស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ស់ាបសិ្ប(៣០)នថ្ៃមុន ផុតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា   
ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ារដលកំពុងម្ភន ។ 

 ស្មបទានិករដលកាន់អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា     មិនអាចសំុ្បនត 
ដ្ឋក់បញ្ញជ រំកររប របគលជូ់នវញិលផទរសិ្ទធ ិឬបនតជ្ញមរតកបនលឡយី ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ អណ្ដូ ងររ ៉ែបបើរ និងការដ្ឋា នវាយថ្ម 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម  កនុងលគាលបំណ្ងអនុវតតនក៍ារង្ករ
រស្វងរុករក  លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ាសំ្ណ្ង់ និងធនធានររ ៉ា ឧស្ា កមមណា
មួយបលរមឲី្យការសាងស្ង់ឧស្ា កមមគមីី ឧស្ា កមមរកនចន ល យីជីកយកពី
អណ្ដូ ងររ ៉ាលបកី ឬការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 អនុរកតឹយលលខ  ០៨ អនរក .បក    ចុោះនថ្ៃទ ី៣១  រខមករា  ឆ្ន  ំ២០០៥ 
ស្ដីពីការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ១១៣អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទ២ី៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត១ ននអនុរកឹតយលលខ ០៨  អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥ ស្ដីពីការកំណ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្លលខ៣៤០ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទ ី២៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០៤ ស្ដី
ពីការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិនន
អាជ្ញា ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ៥២០ រថ្.រស្.របកចុោះនថ្ៃទ១ី៩ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤     ស្ដីពីនីតិ
វធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា និង
អាជ្ញា បណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប ់លគាលបំណ្ងអាជីវកមម
រកួស្ ខាច ់ដីឥដឋ និងដីលាប ់

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់លគាលបំណ្ងស្រម្ភប់
អាជីវកមម រគួស្ ខាច់ ដីឥដឋ និងដីលាប ់ម្ភនសុ្ពលភាពពីរ (០២) ឆ្ន  ំ។ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល  ឬនីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក.  ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីល 



ទីតងំ  និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និង 
បរសិាថ នរចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥នថ្ៃ បនាទ ប ់អតិថ្ជិនអាចមកបង់តនមល 
លស្វាននអាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគ
នាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប់ៈ 
    +ខាច់សំ្ណ្ង ់រកួស្ ឡាលតរតី ដីឥដឋ ............១០,០០០, ០០០ លរៀល 
    +ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ  
      របោក់របរ ល ....................................២០,០០០, ០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាពនារបនតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ ន
វាយថ្មស្រម្ភប់ៈ 

    + ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ
របោក់របរ ល.....................................២០,០០០, ០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិ ននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម      
ស្រម្ភប់ៈ 
   + ខាច់សំ្ណ្ង ់រកួស្ ឡាលតរតី ដីឥដឋ ............១០,០០០, ០០០ លរៀល 
   + ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ  
      របោក់របរ ល......................................៥០,០០០, ០០០ លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .........................................៨០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់ របរ ល 
....................................................................១,៥០០,០០០លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .....................................២,៥០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់របរ ល 
.................................................................១៥,០០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .....................................៥,០០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់របរ ល 
.................................................................២៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

ឯកសារស្រម្ភបដ់្ឋកព់ាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបកី នងិការដ្ឋឋ ន 
វាយថ្មរមួម្ភនៈ 



1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបកី នងិការដ្ឋឋ នវាយថ្ម តមគំរូពាកយ 
រដលកំណ្ត់លដ្ឋយរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល (ម្ភនបទិរតម២,០០០ 
លរៀល)..............................................................ចំនួន១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ 
(លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម)ចនំួន១ចាប ់

3. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (លដ្ឋយម្ភនការ
បញ្ញជ ក់ ចមលងរតឹមរតូវតមចាប់លដីម) នងិ ចាបច់មលងលកខនតកិៈ
រកុម  ុន ....... .................................................ចំនួន១ចាប ់ 

4. របយការណ៍្សិ្កាវាយតនមលភូគពាសាន្រស្ត ស្កាត នុពលធនធានររ ៉ា 
និងការសិ្កាស្មទិធិលទធភាពលស្ដឋកចិេជរមកររ ៉ា លដ្ឋយអនកជំនាញ 
ខ្នងភូគពា សាន្រស្ត-ររ ៉ា ..........................................ចំនួន១ចាប ់

5. គលរម្ភងរផនការអាជីវកមម និងផលិតកមម លដ្ឋយរមួម្ភនវធិានការ
ចូលរមួលលីកកពំស្ផ់លរបលោជន៌លស្ដឋកចិេស្ងគមលៅមូលដ្ឋឋ ន 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន-ស្ងគម (នងិ
ជលវទិាកនុងករណី្អាជីវកមមលធវីលៅកនុងដងស្ទឹង ទលនល បឹងបួរ) និង
រផនការការពារបរសិាថ ន-ស្ងគម និងកិចេរពមលរពៀងស្ គមន ៍កនុង
ករណី្ម្ភនផលប៉ាោះពាលជ់្ញមួយស្ គមន៍មូលដ្ឋឋ ន ..ចនំួន១ចាប ់

7. រផនការ និងគលរម្ភងប៉ា ន់សាម នថ្វកិា ស្រម្ភប់សាត រការដ្ឋឋ នលឡងីវញិ 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់

8. គលរម្ភងលស្នីរផនការ រិញ្ញបបទាន..........................ចំននួ១ចាប ់
9. លិខិតអនុញ្ញញ តលផេងៗ លចញលដ្ឋយសាថ បន័ម្ភនស្មតថកចិេរស្ប

តមចាប់ជ្ញធរម្ភន............................................ចំននួ១ចាប ់
10. វកិ័យប័រតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណ 

................. .....................................................ចំននួ១ចាប ់
ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅ រកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នក   លរប ី
របស្ល់ស្វា  

  តុផដលព់័ត៌ម្ភន និងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ ន ននអគគនាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច ំ ។ 

 យនតការស្រមបស្រមួល លដ្ឋយម្ភនមន្រនតីជយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប ់ឬការរៈិគនព់ ី



អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់ ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក  និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មអាច 
ដ្ឋក់ពាកយសំុ្ពនារបនតរ ូតដលជ់រមកររ ៉ា    អស្ល់កខណ្ៈលស្ដឋកចិេមក 
រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល លដីមបពីិនតិយ និងស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ ់សាមសិ្ប
(៣០)នថ្ៃមុនផុតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម 
រដលកំពុងម្ភនលដ្ឋយភាជ បម់កនូវៈ 

1. លិខិតលស្នីសំុ្ការពនារបនតអាជ្ញា ប័ណ្ណររ ៉ាលបកី  និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម
....................................................................ចំនួន០១ចាប ់

2. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការរស្វងរុករក និង/ឬការលធវីអាជីវ
កមម ធនធានររ ៉ារដលបនអនុវតតកនុងរយៈលពលអាជ្ញា បណ័្ណមុន
.......................................................................ចំននួ១ចាប ់

3. របយការណ៍្ ស្ដីពីការការពារបរសិាថ នលៅលរៅ និងកនុងការដ្ឋឋ នររ ៉ា 
និងការអនុវតត កមមវធិីសាដ រលឡងីវញិលដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពមីនទីរប
រសិាថ នរាធាន-ីលខតត............................................ចំនួន០១ចាប ់

4. តុលយភាពគណ្នីសំ្រាបមូ់លនិធសិាដ រលឡងីវញិ និងមូលនធិិបណ្ដុ ោះ-
បណាដ ល.......................................................ចំនួន ០១ចាប ់

5. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវសួ្យសារឈនួលដីរបចឆំ្ន  ំ និង
ពនធអាករពាក់ពន័ធលដ្ឋយភាជ ប់មកជ្ញមយួនូវចាបច់មលងស្កខីប័រតលដីម 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់ 

6. រផនការរស្វងរុករក និង/ឬអាជីវកមមធនធានររ ៉ា   រផនការសាដ រ
ការដ្ឋឋ នររ ៉ាលឡងីវញិនិងកមមវធីបណ្ដុ ោះបណាដ លសំ្រាប់រយៈលពល
ពនារបនត.........................................................ចំននួ១ចាប ់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ អាជីវរមមររ ៉ែត្បងូថ្មមានត្ម្មល 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល កនុងលគាលបំណ្ង់រស្វងរុករក និងលធវី
អាជីវកមមធនធានររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល   ពាក់កណាដ លម្ភនតនមល និងថ្មស្ម្ភអ ង។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
 អនុរកតឹយលលខ ០៨ អនរក .បក ចុោះនថ្ៃទ ី៣១ រខមករា ឆ្ន ២ំ០០៥    ស្ដីពី
ការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៣ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី២៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥   ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត ១ ននអនុរកតឹយលលខ០៨ អនរក.បក   ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពីកាកណំ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤   ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ម្ភនសុ្ពលភាពមួយ (០១) ឆ្ន  ំ(ថ្មី
០២ឆ្ន )ំ  

 របកាស្លលខ ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តីពី 
ការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក នងិអាជ្ញៃ បណ្ណឧស្ាកមមអាជីកមមររ ៉ា។  

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

នីតិបុគគលឬរូបវន័តបុគគលរដលម្ភនលកខណ្ៈស្មបតត ិនិងស្មតថភាពរគប់រគាន ់

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារនងិចុោះរតួតពនិិតយលមីល 
ទីតងំ  និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥ នថ្ៃបនាទ ប់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 



 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ...... 
................................................................. ១,០០០,០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធ.ំ......... 
.............................................................. ១៥,០០០,០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធំ
............................................. ៥០,០០០,០០០ លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
+ អាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ................... 
.......................................................................១០០,០០០លរៀល 
+ អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធំ ..................... 
...................................................................៣,០០០,០០០លរៀល 

 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ..........២០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ..........២៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមព ីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុនកនុងការទទួល បន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រមួ  
ម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណធនធានររ ៉ា (ម្ភនបទិរតម២,០០លរៀល)........... 
...............................ចនំួន១ចាប ់

2. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីលៅអគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា
..............ចំនួន០១ចាប ់

3. បលង់ទតីងំលស្នីសំុ្ (ម្ភនបញ្ញជ កព់ីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន)...ចំនួន១ចាប ់
4. របយការណ៍្ស្ដីពីស្មតថភាព រិញ្ញវតថុ    ឬតុលយភាព រិញ្ញវតថុ

របចឆំ្ន ចុំងលរកាយ៣ឆ្ន រំបស្ភ់ាគីទទួលសិ្ទធ         លដ្ឋយម្ភន
បញ្ញជ ក់ពសីាថ ប័ន រិញ្ញវតថុ ឬស្វនកមមណារដលបនទទួលសិ្ទធិលធវី
អាជីវកមម លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ...........ចំនួន១ចាប ់

5. កមមវធិដីរស្វងរុករក /អាជីវកមមធនធានររ ៉ា      និងថ្វកិាស្រម្ភប់
ចំណាយរបស្ភ់ាគទីទួលសិ្ទធិលៅកនុងរយៈលពលរបតិបតតិការ
ធនធានររ ៉ា..............ចំនួន១ចាប ់

6. ការសិ្កាពីការង្ករវាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន រផនការ
រគប់រគងរផនការសាដ រលឡងីវញិនិងថ្វកិារបរមុងស្រម្ភប់ការសាដ រ
លឡងីវញិរបស្ភ់ាគទីទួលសិ្ទធ.ិ..............................ចំនួន១ចាប ់

7. បទពិលសាធន៍របស្រ់កមុ  ុនកនុងវសិ្យ័ធនធានររ ៉ា    ឬឧស្ា កមម
ពាក់.........................................................ចនំួន១ចាប ់

ខ. ពត័ម៌្ភន 



 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពលនងិតមលវបសាយ(Website)របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល  

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល នងិលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរប ី

     របស្ល់ស្វា  
 តុផដលព់ត័៌ម្ភន  និងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ ន      ននអគគ 

     នាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុ ីសំ្រាប់អងគុយរងច់ ំ ។ 
 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយព ី

     នីតិវធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 
ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប ់ឬការរៈិគនព់ ី
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  ស្រម្ភប់អាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច អាចដ្ឋក់
ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណលៅរកសួ្ររ ៉ា និងថាមពល តមរយៈមនទីរររ ៉ា នងិថាមពល 
រាជធាន-ីលខតត 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ...... 
.................................................................. ១,០០០,០០០ លរៀល 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រមួ  
ម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា តមគំរូពាកយរដលកំណ្ត់
លដ្ឋយ រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល (ម្ភនបិទរតម ២,០០០លរៀល) 
.......ចំននួ១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ 
លដ្ឋយ ម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម...ចំនួន១ចាប ់

3. លិខិតទទួលសាគ លព់ីអាជ្ញា ធរឃុ ំស្ង្កា ត់ លកខនតិកៈស្ គមន៍សិ្បប
ករររ ៉ា និងវញិ្ញញ បនបរត ចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (កនងករណី្ចងរកង
ជ្ញស្ គមន៍សិ្បបករររ ៉ា) ....................................ចំនួន១ចាប ់

4. ឯកសារបញ្ញជ កប់លងក់មមសិ្ទធដីរស្បចាបព់ាក់ពន័ធ (កនុងករណី្
របតិបតតិការធនធានររ ៉ាស្ថិតលៅកនុងដីកមមសិ្ទធិឯកជន).ចំនួន១ចាប ់

5. គំលរាងសំ្លណី្របលចេកលទស្អាជីវកមមររ ៉ា និងរផនការអាជីវកមម 
............ ..........................................................ចំននួ១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន..ចំននួ១ចាប ់
7. លិខិតអលងាតសិ្វធិាន នងិអសុ្វធិាន .......................ចំននួ១ចាប ់
8. វកិ័យបរតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណ

.......................................................................ចំននួ១ចាប ់
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ររម្ននធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ាកនុងលគាលបណំ្ងរកនចនតបូងថ្មម្ភនតនមល 
ពាក់កណាដ លម្ភនតនមល ឫថ្មសំ្អាង។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ីនិងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ០០០២ រថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៨ រខមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីនីតិវធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 
និងអាជ្ញា ប័ណ្ណធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈជ្ញសិ្បបកមមនិង
ខ្នន តតូច 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពប ី(០៣) ឆ្ន  ំ។ 
 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា នងិ
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថា រតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥ នថ្ៃបនាទ ប ់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា    ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ស្រម្ភប់ៈ 
      -កម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក.់...................៣,៦០០, ០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក.់.....................៧,២០០ ,០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក.់........................១៥,០០០,០០០លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ស្រម្ភប់ៈ 



      -កម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក.់...................២,៥០០, ០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក.់.....................៥,០០០ ,០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក.់........................៨,០០០,០០០លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 ការអាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ...........................៨០០,០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក់

..................................................................១,០០០, ០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក់

..................................................................១,០០០ ,០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក់

....................................................................១,០០០,០០០លរៀល 
+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 
  អាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក់

..................................................................៥,០០០, ០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក់

..................................................................៥,០០០ ,០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក់

....................................................................៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ានិងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួលបន 
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

 រតូវចុោះកិចេរពមលរពៀងលធវីអាជីវកមមរកនចនធនធានររ ៉ា ជ្ញមួយរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្  អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រមួម្ភនៈ 
1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណធនធានររ ៉ា(ម្ភនបិទរតម២,០០០លរៀល) 

..............................................................ចំននួ១ចាប ់
2. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីលៅអគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា

....................................................................ចំនួន១ចាប ់ 
3. បលង់ទតីងំលស្នីសំុ្ (ម្ភនបញ្ញជ កព់ីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន)...ចំនួន១ចាប ់
4. បទពិលសាធន៍របស្រ់កមុ  ុនកនុងវសិ្យ័ធនធានររ ៉ា    ឬឧស្ា កមម

ពាក់ពន័ធ............................................................ចំននួ១ចាប ់
5. រផនការលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញនងិវធិបីណ្ដុ ោះបណាដ ល

.......................................................................ចំននួ១ចាប ់
ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 



 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  រូបវន័តបុគគល  ឬនីតបុិគគល រដលម្ភនបំណ្ងដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណរកនចន
ធនធានររ ៉ា រតូវមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា 
និងថាមពល។ 

 ចំលពាោះអាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧នាក់ 
រតូវលៅដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណ លៅមនទីររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ រសវងររុររ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករកកនុងលគាលបណំ្ង លដីមបលីធវីការរស្វងរុករក និងសិ្កាអពំី
ស្កាថ នុពលធនធានររ ៉ា។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
 អនុរកតឹយលលខៈ   ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តី
ពីការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក និងអាជ្ញា បណ្ណឧស្ាកមមធនធានររ ៉ា។ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

  អាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក ម្ភនសុ្ពលភាពប ី(០៣) ឆ្ន  ំអាចពនាបនពីរ 
(០២) ដង មតងបនពីរ (០២) ឆ្ន  ំ។ 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន 
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥នថ្ៃបនាទ ប ់អតិថ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.................២០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលពនារបនតននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.......... ២០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.......... ១០០,០០០,០០០ លរៀល 
 ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ អាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក ......៥,០០០,០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 



 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក ...............................៤០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក ...............................៥០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួល បន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រតូវចុោះកចិេរពមលរពៀង រស្វងរកុរ
កជ្ញមួយ   រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

 ពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក រតូវបំលពញតមទរមង ់និងរបបបទ 
លដ្ឋយម្ភនភាជ ប់នូវឯកសារព័តម៌្ភនចបំច់ ដូចខ្នងលរកាម ៖ 

1. សំ្លណី្អំពីវធិសីាន្រស្ត កមមវធិកិារង្កររស្វងរុករកលមអិត គលរម្ភងប៉ា ន់
សាម នថ្វកិា ធនធានជំនាញបលចេកលទស្ នងិរបភព រិញ្ញបបទាន
រដលម្ភន លដីមបអីនុវតតកមមវធិីរដលលស្នីលឡងី 

2. លកខនតិកៈរកមុ  ុន នងិលិខតិចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមលៅកនុងរពោះរាជ្ញ
ណាចរកកមពុជ្ញ  

3. ស្កខីបរតបញ្ញជ ក់អពំីការបង់កនរមទទួលពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វង
រុករក 

4. របយការណ៍្សិ្កាវាយតនមលបឋម ឬរបយការណ៍្ពត័៌ម្ភន នងិ
ទិនននយ័ដូចម្ភនរចងកនុងម្ភរត២៤ននអនុរកឹតយលនោះ 

5. របយការណ៍្វាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ននិងស្ងគមដបូំង 
និង 

6. ឯកសារនិងព័ត៌ម្ភនចបំច់លផេងៗលទៀតតមការចបំច់ និងតម
សាថ នភាពជ្ញក់រស្តងនមីួយៗតមការកណំ្ត់លដ្ឋយរដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល ។ 

 ទរមងន់ិងរបបបទលមអិត ននពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករករតូវកំណ្ត់
លដ្ឋយរបកាស្រដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  



 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក អាចសំុ្ពនារបនតរយៈលពល
រស្វងរុករកបនពីរ(0២)ដងលដ្ឋយមដងៗ ម្ភនរយៈលពលព(ី០២)ឆ្ន  ំ

 ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករកមករកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល  
លដីមបពីិនតិយ និងស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ ់សាមសិ្ប(៤៥)នថ្ៃ មុនផុតសុ្
ពលភាព ននអាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរកុរករដលកពុំងម្ភនលដ្ឋយ ភាជ ប់មកនូវ ៖ 

1. លិខិតលស្នីសំុ្ការពនារបនតអាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក.......ចំននួ១ចាប ់
2. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការរស្វងរុករកធនធានររ ៉ារដលបន

អនុវតតកនុងរយៈលពលអាជ្ញា បណ័្ណមុន........................ចំនួន១ចាប ់
3. របយការណ៍្   ស្ដីពីការការពារបរសិាថ នលៅលរៅ និងកនុងការដ្ឋឋ នររ ៉ា 

និងការអនុវតតកមមវធិសីាដ រលឡងីវញិ លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពមីនទីរ   
បរសិាថ នរាជធាន-ីលខតត.......................................ចំនួន០១ចាប ់

4. តុលយភាពគណ្នីសំ្រាបមូ់លនិធសិាដ រលឡងីវញិ      និងមូលនធិិ
បណ្ដុ ោះបណាដ ល...............................................ចំនួន០១ចាប ់

5. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវ សួ្យសារ ឈនួលដ ីរបចឆំ្ន  ំ
និង ពនធអាករ ពាក់ពន័ធ លដ្ឋយភាជ បម់កជ្ញមួយនូវចាបច់មលងស្កខ ី 
ប័រតលដីម..........................................................ចំនួន១ចាប ់ 

6. រផនការរស្វងរុករក និង/ឬអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រផនការសាដ ការដ្ឋឋ ន
ររ ៉ាលឡងីវញិ និងកមមវធីបណ្ដុ ោះបណាដ លសំ្រាប់រយៈលពលពនារបនត
.......................................................................ចំននួ១ចាប ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ឧសាហរមមអាជីវរមមធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា កនុងលគាលបណំ្ងលដីមបលីធវីការរស្វង
រុករកនិងជីកយកររ ៉ាណារដលម្ភនជរមកររ ៉ាម្ភនរបសិ្ទធិភាពលស្ដឋកចិេ ល យីឋតិ
លៅរតរងវង់រពំរដនននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 អនុរកតឹយលលខៈ   ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តី
ពីការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក និងអាជ្ញា បណ្ណឧស្ាកមមធនធានររ ៉ា។ 

 អនុរកតឹយលលខ ០៨ អនរក .បក ចុោះនថ្ៃទ ី៣១ រខមករា ឆ្ន ២ំ០០៥    ស្ដីពី
ការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ា រគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៣ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី២៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត ១ ននអនុរកតឹយលលខ ០៨ អន រក.បក ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥ ស្ដីពីការកំណ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី នងិលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត នងិការលផទរសិ្ទធ ិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន 
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពមិនលលីស្២១ 
(នមាមួយ)ឆ្ន  ំអាចពនាបនតបន២(ពីរ)ដង មិនលលីស្ព១ី០(ដប់)ឆ្ន ។ំ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា នងិ
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថា រតមឹរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល ៤៥ នថ្ៃបនាទ ប់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន



ធនធានររ ៉ា ។ 
 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជវីកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយតូច

..............................................................១,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជវីកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធំ

................................................................៥០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលពនារបនតននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធំ

...............................................៥០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលការលផទរសិ្ទធ ិននអាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយ
ធំ............................................២០០,០០០,០០០ លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធ ំ............... 
.................................................................១៥,០០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយតូច ............ 
.......................................................................១០០,០០០លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា .......១០០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា .......១០០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួលបន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា កនុងករណី្រដឋមន្រនតីយលថ់ាច ំ  
បច់។ 

 កនុងករណី្រដឋមន្រនតីយលថ់ាចបំច់រតូវចុោះកចិេរពមលរពៀងលធវីអាជ្ញា ប័ណ្ណ
ឧស្ា កមមធនធានររ ៉ា ជ្ញមយួរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

 ពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រតូវបំលពញតម
ទរមង ់និងរបបបទលដ្ឋយម្ភនភាជ ប់ឯកសារព័តម៌្ភនចបំច់ដូចខ្នងលរកាម ៖ 

1. ស្កខីបរតបញ្ញជ ក់អពំីការបង់កនរមលស្វាទទួលពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា      
បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

2. គលរម្ភងរផនការអភិវឌឍការដ្ឋឋ នររ ៉ា  
3. របយការណ៍្ ននការសិ្កាស្មទិធិលទធភាពលមអិត លរៀបចំលដ្ឋយអនក

ជំនាញរដលម្ភនគុណ្វឌិឍពិតិរបកដរស្បតមទរមង ់របបបទ 
និងម្ភតិកា កំណ្ត់លដ្ឋយរដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

4. បណ្ណពនធប៉ា តង់ឆ្ន ចំរនត 
5. របយការណ៍្វាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ននិងស្ងគម និងរផនការ

រគប់រគងបរសិាថ ន 
6. គលរម្ភងរផនការអភិវឌឍស្ គមន៍មូលដ្ឋឋ នរដលពាក់ព័នធកនុងតំបន់

អាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
7. រផនការបទិការដ្ឋឋ នររ ៉ា និងសាត បរសិាថ នលឡងីវញិ នងិ 



8. ឯកសារ នងិពត័៌ម្ភនចបំច់លផេងៗលទៀតតមការចបំច់ និងតម
សាថ នភាពជ្ញក់រស្តងនមីួយៗតមការកណំ្ត់របស្រ់ដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល ។ 

 ទរមង់របបបទលមអិត ននពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមម
ធនធានររ ៉ារតូវកំណ្ត់លដ្ឋយរបកាស្រដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ លៅអុ ីសំ្រាបអ់ងគុយរងច់។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  អនកចុោះកិចេស្នារតូវដ្ឋក់ពាកយសំុ្ពនារបនតសុ្ពលភាពអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា 
កមមអាជីវកមមររ ៉ាោ៉ា ងលោចណាស្ល់ៅសិ្ប (៩0) នថ្ៃមុនផុតសុ្ពលភាព  
ននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមររ ៉ា រដលកំពុងម្ភនល យីរតូវភាជ ប់មក
ជ្ញមួយនូវរបយការណ៍្បលចេកលទស្ និងគលរម្ភងរផនការដូចខ្នងលរកាមមក
រកសួ្ងលដីមបពីីនិតយ នងិស្លរមច។ 

1. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការជីកររ ៉ា នងិថ្វកិារចណំាយ 
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

2. របយការណ៍្ ស្ដពីីការប៉ាោះបរសិាថ ន និងកនុងការសាដ រលឡងីវញិ
...................................................................ចនំួន១ចាប ់

3. របយការណ៍្ស្ដីពកីារលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញ និងការបណ្ដុ ោះ
បណាដ ល.......................................................ចនំួន១ចាប ់

4. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវសួ្យសារឈនួលដីស្មបទាន
សួ្យសារពនធ នងិពនធដ្ឋរ នថ្លឈនួល និងបនទុកចណំាយលផេង
លទៀតលដ្ឋយភាជ ប់មកជ្ញមួយនូវស្កខីប័រតពាក់ពនធ....ចំននួ១ចាប ់

5. តរាងតុលយភាព រិញ្ញវតថុរបចឆំ្ន នំីមយួៗ ..........ចំនួន១ចាប ់
6. បលង់ទតីងំតបំន់រដលរតូវលធវីអាជីវកមមររ ៉ា ស្រម្ភប់រយៈលពលពនារ

បនត..............................................................ចំនួន១ចាប ់
7. រផនការជកីយកររ ៉ា និងថ្វកិារចណំាយស្រម្ភប់រយៈលពលពនារ

បនត..............................................................ចំនួន១ចាប ់



8. ការសិ្កាវាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ នរផនការរគប់រគង      
រផនការសាដ រលឡយីវញិ និងថ្វកិារបរមងស្រម្ភប់ការសាដ រលឡងី  
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

9. រផនការលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញ និងការបណ្ដុ ោះបណាដ ល
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

10. រផនការលរបីរបស្ទ់នំិញ និងលស្វារដលម្ភនលៅកមពុជ្ញ
...................................................................ចនំួន១ចាប ់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យវិនិបោគផលតិ្-បញ្ជូន/ឬរនរចាយអគគិសន ី

ល ម្ ោះលស្វា ការអនុញ្ញញ តឱ្យវនិិលោគផលិត-បញ្ជូ ន/ឬរចកចយអគគិស្ន ី

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះ កនុងលគាលបណំ្ងតមដ្ឋនស្កមមភាពវនិិលោគ  
ផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយអគគិស្ន ីលដីមបរីកសួ្ង ឬមនទីរម្ភនមូលដ្ឋឋ នកនុង
ការលរៀបចំ នងិរគប់រគងលគាលនលោបយ យុទធសាន្រស្ត និងរផនការរបស្់
គលរម្ភងរាជរដ្ឋឋ ភបិលលលីវសិ្យ័អគគិស្ន ីនិងតរមូវឱ្យអនកវនិិលោគផតលទ់ិននន័យ
ស្ថិតិ នងិរបយការណ័្របចរំតមី្ភស្ ឆម្ភស្ និងរបចឆំ្ន ។ំ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

 ករមតិថាន ករ់កសួ្ងៈ មុននឹងរកសួ្ងផតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យវនិិលោគ រកសួ្ង
លចញលិខិតអនុញ្ញញ តជ្ញលគាលការណ៍្រយៈលពល ៦រខ ឬ ២៤រខ (អារស្យ័
ទំ វំនិិលោគ) ឱ្យអនកលស្នីសំុ្ ឬរកមុ  ុនឯកជនលធវីការសិ្កាលំអតិលលីលកខ
ណ្ៈបលចេកលទស្ រិញ្ញវតថុ នងិបរសិាថ ន លដមីបរីកសួ្ងម្ភនមូលដ្ឋឋ នពិនតិយ
វាយតនមល និងស្លរមច។ 

 ករមតិថាន កម់នទរីតមបណាត លខតត-រាជធានៈី មុននងឹមនទីរផតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ ត
ឱ្យវនិិលោគអាជីវករ ឬរកុម  ុនឯកជនរតូវបំលពញឯកសារមួយចំននួដូច
ខ្នងលរកាម (តរមូវការឯកសារ លដីមបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ ត)។ 

 រយៈលពលពី ៣០ នថ្ៃ ដល ់៤៥ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ តមទំ នំនការវនិិលោគ 
លដីមបផីតលលិ់ខតិអនុញ្ញញ ត ឬមនិអនុញ្ញញ ត បនាទ បព់ីនថ្ៃបនទទួលសំ្ណំុ្
លិខិតលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 កនរមលស្វាបញ្ញតិតកមម (កពុំងលរៀបចំរបកាស្អនតររកសួ្ង)។ 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

១-ករមតិថាន ករ់កសួ្ងអានុភាពលលីស្ព ី១២៥ KVA នងិបណាត ញរចកចយ ចប់
ព ី២២ KV លឡងីលៅៈ 
 លិខិតវនិិលោគ - ០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខប - ០១ ចាប ់(របស្អ់នកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម  ុន) 
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុន ឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងរដន - ០១ ចាប ់

 ឯកសារសិ្កាលំអិត - ០២ ចាប ់(បនាទ ប់ពីសិ្កាល យី) 
 ការវាយតនមលបឋមអពំីផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន (លបីម្ភន) 
 អនុរកតឹយបលងាីតតំបន់លស្ដឋកចិេពិលស្ស្ ឬសួ្នឧស្ា កមម (លបីម្ភន) 
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន) - ០១ ចាប ់
២-ករមតិថាន កម់នទរីតមបណាត លខតត-រាជធាន ីអានុភាពលរកាម ១២៥ KVA នងិប



ណាត ញរចកចយ ០.៤ KV : 
 លិខិតសំុ្វនិិលោគ - ០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតស្លងខប - ០១ ចាប ់(របស្អ់នកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម  ុន) 
 វញិ្ញញ បនប័រតរកុម  ុន ឬថ្តចំលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងរដន - 
០១ ចាប ់

 បលង់បណាត ញ នងិ/ឬទីតងំម្ភ៉ា សីុ្នអគគិស្នី - ០១ ចាប ់
 តរាងវាយតនមល - ០១ ចាប ់
 លិខិតអលងាតសុ្វធិាន អសុ្វធិាន…………………………ចំនួន ០១ ចាប ់
 តរាងគលរម្ភងវនិិលោគ…………………………………..ចំនួន ០១ ចាប ់
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន)…………………………………ចំនួន ០១ ចាប ់

លោបល ់ លរកាយពីទទួលបនលិខតិអនុញ្ញញ តឱ្យវនិលិោគផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយ
អគគិស្ន ីអនកលស្នីសំុ្ ឬរកមុ  ុនឯកជនម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណពីអាជ្ញា ធរ  
អគគិស្នកីមពុជ្ញ លដីមបលីធវីអាជីវកមមផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយអគគិស្នី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យសរិាគបរមាង(រ្សបញ្ជូនអគគិសនី ស្ថថ នីយអ៍គិគសនីដុត្ធយងូថ្ម  បរបងឥនធនៈ ជីវមា៉ែ ស ់វារអីគគិ
សនី និងថាមពលរបរើត្បឡើងវិញ) 

ល ម្ ោះលស្វា 
ការអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កាគលរម្ភង(រខេបញ្ជូ នអគគិស្ន ីសាថ នីយអ៍គិគស្នដុីតធយូងថ្ម  
លរបងឥនធនៈ ជីវម្ភ៉ា ស្ ់វារអីគគិស្នី និងថាមពលកលកីតលឡងីវញិ) 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះ កនុងលគាលបណំ្ង លដីមបលីរៀបចំលគាលនលោបយ 
រផនការ និងយុទធសាន្រស្តថាមពលកនុងការលរបីរបស្ ់នងិការរគប់រគងវសិ្យ័
ថាមពលអគគិស្ននីិងថាមពលលផេងៗលទៀត លដមីបកីារសិ្ការសាវរជ្ញវរុករក 
លរៀបចំ នងិអនុវតតរផនការអភិវឌឍវសិ្យ័ថាម-ពលលដ្ឋយធានា នងិការពារនូវ
ផលរបលោជន៍របស្ស់្ងគម។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

 រយៈលពល ៤៥ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ លដីមបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កា/អនុ
ស្ារណ្ៈលោគយល ់(MOU) ឬមិនផតលឱ់្យសិ្កា/MOU បនាទ បព់ីនថ្ៃបន
ទទួលសំ្ណំុ្លិខតិលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 រយៈលពល ២០ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ ស្រម្ភបក់ារពនាលពលលិខតិ
អនុញ្ញញ ត/MOU កនុងករណី្រកមុ  ុនលស្នីសំុ្បនតការសិ្កា។ 

 រកសួ្ងលចញលិខតិអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កា/ចុោះMOU ម្ភនរយៈលពល ៦ រខ រ ូត
ដល ់២៤ រខ (អារស្យ័ទំ វំនិិលោគ) ឱ្យរកុម  ុនឬអនកលស្នីសំុ្ លដមីបលីធវី
ការសិ្កាលមអតិលកខណ្ៈបលចេកលទស្  រិញ្ញវតថុ នងិបរសិាថ ន។ 

 បនាទ បព់ីបនរបយការណ៍្សិ្កាលមអតិលផាីមករកសួ្ងរចួមក រកសួ្ងនងឹ
លឆលីយតបលៅរកុម  ុន លដ្ឋយទទួលយក ឬមិនទទួលយកលទធផលននការ
សិ្កា។ 

 កនរមលស្វា៖ មនិគតិនថ្ល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 លិខិតសំុ្សិ្កាគលរម្ភងវនិិលោគ……………………………………០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខបម្ភនបទិរូបថ្ត ៤x៦ ០១ ចាប ់(អនកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម
  ុន) 

 របវតតិស្លងខប និងបទពិលសាធន៍ទាក់ទងថាមពលរបស្រ់កមុ  ុន…០១ ចាប ់
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុនឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្-ប័ណ្ណ ឬលិខឆិលងរដន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតឹមរតូវតម
ចាប់លដីម.........................................................................០១ ចាប ់

 លិខិតបញ្ញជ ក់អាស្យ័ដ្ឋឋ នរកុម  ុន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពសីាសាលខតត-
រាជធាន ី



 ឯកសារសិ្កាលមអិត……………………០២ ចាប ់(បនាទ ប់ពីសិ្កាល យី) 
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន)……………………………………..........០១ ចាប ់

លោបល ់ រកុម  ុន ឬអនកលស្នីសំុ្សិ្កាគលរម្ភងវនិិលោគរតូវរងចកំារលឆលីយតបតមរយៈ
លិខិតផលូវការពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល កនុងការពិនិតយ នងិស្លរមចកនុងការទទួល 
ឬមិនទទួលជ្ញលគាល-ការណ៍្ស្រម្ភប់ការសិ្កា លបីសិ្នឯកភាពជ្ញលគាល
ការណ៍្រកសួ្ងនឹងបនតលៅសំុ្លគាល-ការណ៍្ឯកភាពពរីាជរដ្ឋឋ ភិបលកមពុជ្ញ នងិ
បលងាីតគណ្ៈកមមការអនតររកសួ្ង លដីមបពីភិាកាលមអិតអំពីបលចេកលទស្លស្ដឋកិចេ
 រិញ្ញវតថុ និងបរសិាថ ន របស្គ់លរម្ភងលដ្ឋយលរបីរយៈលពលពី ៦ រខ លៅ ២៤ រខ 
អារស្យ័តមទ ំវំនិិលោគគលរម្ភង លដីមបទីទួលបននូវកចិេរពមលរពៀង   អនុវតត
គលរម្ភងលទីបម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណពអីាជ្ញា ធរអគគិស្នីកមពុជ្ញ លដីមបលីធវអីាជីវ
កមមថាមពលអគគិស្នី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យបផទរសទិ្ធការវិនិបោគផលតិ្-បញ្ជូន និងរនរចាយថាមពលអគគិសនី 

ល ម្ ោះលស្វា 
ការអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរសិ្ទធការវនិិលោគផលិត-បញ្ជូ ន នងិរចកចយថាមពល     
អគគិស្ន ី

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះកនុងលគាលបណំ្ង លដីមបរីតតួពិនតិយ រណ្នាឱំ្យប
ណាត រកុម  ុន អងគភាពអគគិស្នអីនុវតតតមរផនការអភិវឌឍវសិ្យ័ថាមពល 
លដ្ឋយធានា និងការពារនូវផលរបលោជនរ៍បស្ ់ស្ងគមកនុងការផគតផ់គង់ថាមពល
អគគិស្នីរគប់របលភទ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល ២០ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ លដមីបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរសិ្ទធ ឬមិន
ផតលឱ់្យលផទរ បនាទ បព់ីនថ្ៃបនទទួលសំ្ណំុ្លិខិតលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 កនរមលស្វាបញ្ញតិតកមម (កពុំងលរៀបចំរបកាស្អនតររកសួ្ង) 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 លិខិតសំុ្លផទរសិ្ទធគលរម្ភងវនិិលោគ……………………………០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខបម្ភនបទិរូបថ្ត ៤x៦ (អនកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកមុ  ុន).......
០១ ចាប ់

 របវតតិស្លងខប និងបទពិលសាធន៍ទាក់ទងថាមពលរបស្រ់កមុ  ុន…០១ ចាប ់
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុន ឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណឬលិខតិឆលងរដន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតឹមរតូវតម
ចាប់លដីម ០១ ចាប ់

 លិខិតបញ្ញជ ក់អាស្យ័ដ្ឋឋ នរកុម  ុន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពសីាសាលខតត-
រាជធាន ី

 កិចេស្នាលផទរសិ្ទធ លដ្ឋយម្ភនការឯកភាពពីភាគីទាងំពីរ.............០១ ចាប ់
លោបល ់ រកុម  ុន ឬអនកលស្នីសំុ្លផទរសិ្ទធគលរម្ភងវនិិលោគ រតូវរងចកំារលឆលីយតបតមរយៈ

លិខិតផលូវការពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល កនុងការពិនិតយ នងិស្លរមចកនុងការ
អនុញ្ញញ តឱ្យលផទរ ឬមិនអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរ លទបីម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណពអីាជ្ញា ធរ
អគគិស្នកីមពុជ្ញ លដីមបលីធវីអាជីវកមមថាមពលអគគិស្នី។ 

 

 

 

 



លិ្ ិត្បញ្ញជ រ់បបនេរបទ្សសវុត្ថិភាពម្នការបបងកើត្ស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតបញ្ញជ ក់បលចេកលទស្សុ្វតថិភាពននការបលងាីតសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ានិងថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងបរសិាថ នលអ លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកីតម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បន 
បរត អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួល
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ និង លិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២ ០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លិខិតបញ្ញជ ក់បលចេកលទស្សុ្វតថិភាពននការបលងាតី 
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ.................................................០១ចាប ់

2. ចាប់ថ្តចមលងអតតស្ញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬ លិខិតឆលងរដន.....០១ ចាប ់
3. ចាប់ចមលងលកខនតិកៈ និង វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម      

(ករណី្នីតបុិគគល)................................................០១ ចាប ់
4. រផនទបីង្កា ញទតីងំសាថ នយីលរបងឥនធនៈរដលរតូវបលងាតី០១ ចាប ់
5. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និង បលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយ 

លរបងឥនធនៈ..........................................................០១ ចាប ់
6. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ
រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងបរសិាថ នលអ លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកីតម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។ 

 

 



I . ការផតល ់និងបនតសពុលភាពវិញ្ញា បនបរត្អនុញ្ញា ត្ដំបណ្ើ រការស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 
II. ការបនតសពុលភាពវិញ្ញា បនបរត្អនុញ្ញា ត្ដំបណ្ើ រការស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា 
I.  ការផតល ់នងិបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបង
ឥនធនៈ 
II. ការបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលរបតបិតតិការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ លៅកនុងរពោះរាជ្ញណាចរក
កមពុជ្ញ រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀប
លរៀបរយ និងបរសិាថ នលអ លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភន
លឡងីជ្ញយថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយ
លរបងឥនធនៈ និងលិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ ០២ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

I. វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដលំណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 
(១). ចំលពាោះសាថ នីយលរបងឥនធនៈរដលបនចប់លផតមីសាងស្ង ់ លរកាយ នថ្ៃទី
២៥ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ននសារាចរលលខ ៤៦៥ រថ្.អរបក.ស្រច ស្តីពីសុ្វតថិ
ភាពស្រម្ភប់ការលរៀបចំសាថ នីយលរបងឥនធនៈ៖ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 
(ទរមង់ ក)..........................................................០១ ចាប ់

2. ចាប់ចមលងលិខតិវាយតនមលល តុប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន ពីរកសួ្ងបរសិាថ ន  
(ចំលពាោះសាថ នយីម្ភនស្មតថភាពផទុកបរមិ្ភណ្លរបងឥនធនៈចប់ព ី
២០,០០០ លីរតលឡងី)..........................................០១ ចាប ់

3. ចាប់ចមលងលិខតិអនុញ្ញញ តសាងស្ង ់ពមីនទីរ ឬ រកសួ្ងលរៀបច ំ
រដនដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំ្ណ្ង.់...........................០១ ចាប ់

4. ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញជ ក់អនុញ្ញញ តទតីងំពីអាជ្ញា ធររដនដី
..........................................................................០១ ចាប ់

5. ចាបច់មលងលិខិតបញ្ញជ កអ់ំពបីលចេកលទស្បង្កា រ នងិពនលតអ់គគិភយ័ពី



ការោិលយ័នគរបល បង្កា រ នងិពនលត់អគគិភ័យ រាជធានីលខតត
..........................................................................០១ ចាប ់

6. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 
(២). ចំលពាោះសាថ នីយលរបងឥនធនៈរដលបនចប់លផតីមសាងស្ង ់  មុននថ្ៃទ២ី៥ 
រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ននសារាចរលលខ ៤៦៥ រថ្.អរបក.ស្រចស្តីពីសុ្វតថិភាព
ស្រម្ភប់ការលរៀបចសំាថ នីយលរបងឥនធនៈ៖ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ     
(ទរមង់ ខ)..........................................................០១ ចាប ់

2. រផនទបីង្កា ញទតីងំសាថ នយីលរបងឥនធនៈ.....................០១ ចាប ់
3. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និង បលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយលរបង 

ឥនធនៈ.................................................................០១ ចាប ់
4. ចាប់ចមលងលិខតិវាយតនមលល តុប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន ពីរកសួ្ងបរសិាថ ន  

(ចំលពាោះសាថ នយី ម្ភនស្មតថភាពផទុកបរមិ្ភណ្លរបងឥនធនៈចបព់ ី
២០,០០០ លីរតលឡងី) .........................................០១ ចាប ់

5. ចាប់ចមលងលិខតិអនុញ្ញញ តសាងស្ង ់ពមីនទីរ ឬ រកសួ្ងលរៀបច ំ
រដនដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំ្ណ្ង.់...........................០១ ចាប ់

6. ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញជ ក់អនុញ្ញញ តទតីងំពីអាជ្ញា ធររដនដី
..........................................................................០១ ចាប ់

7. ចាបច់មលងលិខិតបញ្ញជ កអ់ំពបីលចេកលទស្បង្កា រ នងិពនលតអ់គគិភយ័ព ី
ការោិលយ័នគរបលបង្កា រ និងពនលតអ់គគិភយ័រាជធាន ី លខតត
..........................................................................០១ ចាប ់

8. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 
វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ម្ភនសុ្ពលភាព ០២ 
(ពីរ) ឆ្ន ។ំ ម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ រតូវមកដ្ឋក់ពាកយលស្នីសំុ្បនត    សុ្ពល
ភាពននវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ កនុងអំឡុងលពល 
៩០ (លៅសិ្ប) នថ្ៃ មុនលពលផុតកំណ្តសុ់្ពលភាព។ 
II. ការបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដលំណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្បនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយ 
លរបងឥនធនៈ ............................................................០១ ចាប ់

2. រូបថ្តម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ ឬ របធានរកុម  ុន ៤x៦ ចំនួន
...........................................................................០៣ ស្នលឹក 

3. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ     
រដលផុតសុ្ពលភាព...............................................០១ ចាប ់

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះជ្ញបទដ្ឋឋ នគតិយុតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការរគប់ 
រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ និង
សុ្វតថិភាព លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភនលឡងីជ្ញយថា
ល តុ។   

 

 

 



លិ្ ិត្អនុញ្ញា ត្ររសរមួលស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលរកស្រមួលសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅកនុងរពោះរាជ្ញណាចរក
កមពុជ្ញ រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀប
លរៀបរយ និងបរសិាថ នលអ លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភន
លឡងីជ្ញយថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយ
លរបងឥនធនៈ និងលិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២ ០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លធវីការរកស្រមួលសាថ នីយ..........................០១ ចាប ់
2. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និងបលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយ (របសិ្ន 

ម្ភនការរកស្រមួល)...............................................០១ ចាប ់
លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ

រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងសុ្វតថិភាព លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។   

 

 

 

 

 

 



លិ្ ិត្អនុញ្ញា ត្បផទរមាេ សស់្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

លដីមបឲី្យការរគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
ម្ភនរបសិ្ទធភិាព។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ងរវាងរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បន   
បរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួល
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ និង លិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ១០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ១ ១០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លធវីការលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ ...........០១ ចាប ់
2. ចាប់ថ្តចមលងអតតស្ញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងរដន (ម្ភេ ស្ថ់្មី)     

..........................................................................០១ ចាប ់
3. ចាប់ចមលងលកខនតិកៈ និងវញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (ករណី្ 

នីតិបុគគល)...........................................................០១ ចាប ់
4. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ..............................០៣ ស្នលឹក 

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ
រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យបនរតឹមរតូវ នងិម្ភនរបសិ្ទធិភាព។ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររសងួឧសាហរម្ម និងសបិបរម្ម 
អគារលលខ ៤៥ មហាវថីិរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្ផ់ារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ 

ោជធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 

 

 

 

 

 

  



ររួរពិនិរយផផទៀងផ្ទទ រ់ឧបររណ៍មារាសាស្រសត 

ល ម្ ះលសវា រត្ួត្ពនិិត្យលផធៀងផ្ទធ ត្់ឧបររណ៍្មារាសាស្រសថ 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

មជឈមណ្ឍ លមារាសាស្រសថជាត្ិននររសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បងាឲ្យការលរបីរាសឧ់បររណ៍្មារាសាស្រសថដដលរត្ឹមរត្ូវ សុររតឹ្ជានិរនថ និង
ធានា របសិទនភាពននការររប់ររងវសិយ័មារាសាស្រសថ និងយុត្ថិធម៌សងគម 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់សថីពីមារាសាស្រសថរមពុជា 
 អនុររតឹ្យលលខ ៥៧៥ អនររ.បរ ចុះនថៃទី២៤ ដខធបូ ឆ្ប  ំ២០១៣ សថីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសរ់រសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 របកាសលលខ ១៨១ MIH/2014 ចុះនថៃទ២ី១ ដខមីនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថពីីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសន់ាយរដ្ឋឌ ននីត្ានុរូលមារាសាស្រសថ 
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជាជនរមពុជា ជនបរលទស ររុមហុ៊នលោងចររ សហរគាស សិបផរមម 

សថងដ់្ឋលសវា  រយៈលពលៈ លចញភាល ម  សុពលភាព ១ឆ្ប  ំ(សំោប់នដាញ់លរបងឥនននៈ នងិ   
ជញ្ជ ីងលមកានិច ត្ចិជាង ១០០០រីឡូរកាម) 

 រយៈលពលផថល ់៩ នថៃ សុពលភាព ១ឆ្ប  ំ(ជញ្ជ ីងសាព នទមៃន់លលីសពី៤០
លាន) 

 រនរមលសវាៈ 
              - នដាញ់លរបងឥនននៈ  ៤០.០០០លរៀល 
              - ជញ្ជ ីងលមកានិច ត្ចិជាង ១០០០រីឡូរកាមៈ  ១០.០០០លរៀល 

       - ជញ្ជ ីងសាព ន ទមៃន់លលីសពី ៤០ លានៈ  ២.០៦០.០០០លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ពារយលសបីសំុមួយចាប ់នងិឯរសារភាជ ប់៖ 
 អត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខិត្ឆលងដដនរបសអ់បរលសបីសំុ 

លោបល ់  
 

 

 

 

 

 

 



ការច ុះបញ្ជផីលរិផលផរបើសញ្ញា សតង់ដាររម្ព ជា 

ល ម្ ះលសវា ការចុះបញ្ជ ីផលិត្ផលលរបីសញ្ញដ សថង់ដ្ឋររមពុជា 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

វទិាសាទ នសថងដ់្ឋររមពុជា ននររសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 អគារលលខ ៥៣៨  ផលូវជាត្ិលលខ ២  សង្កា ត្់ចារអ់ដរងលលី  ខណ្ឍ មានជ័យ 

ោជធានីភបំលពញ - រមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខ ៖ ៨៥៥-២៣-៤២៥ ៤៣១ 
 អុីដមល ៖  camtbt-info@isc.gov.kh  
 លរហទំព័រៈ  www.isc.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមីផបញ្ញជ រថ់ា  ផលិត្ផលមួយានអនុលោមាមសឋង់ដ្ឋររមពុជា ដដលធានា 
ាននូវរុណ្ភាព សុវត្ទិភាព សុខុមាលភាពសាធារណ្ៈ ការការពារបរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់សឋីពីសឋង់ដ្ឋររមពុជា 
 អនុររតឹ្យលលខ ៥៧៥ អនររ.បរ ចុះនថៃទី២៤  ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣  សថីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសរ់រសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 របកាសលលខ ១០៤៥ ឧរថ.បឧ.របរ ចុះនថៃទី២៨ ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០០០ សថីពី

ការ បិទសាល រលលីផលិត្ផលចំណី្អាហារ 
 របកាសលលខ ៩៦៣ ឧរថ.នប.របរ ចុះនថៃទី២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ១ំ៩៩៩ សថី

អំពី ការការចុះបញ្ជ ីផលិត្ផលឧសាហរមម 
 របកាសលលខ ៦២១ ឧរថ.សឧរ.របរ ចុះនថៃទី២៣ ដខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៥ 

សថីពី លរខខណ្ឍ ទូលៅននការផថលអ់ាជាញ បណ័្តលរបីសញ្ញដ បញ្ញជ រ់ផលិត្ផល 
 របកាសរមួលលខ៧១៧ សហវ.របរ  ចុះនថៃទី០៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការ ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ នងិការពនិ័យអនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង 
ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ពលរដឌរមពុជា  ជនបរលទស  ររមុហុ៊នអាជីវរមម-ផលិត្រមមនានា 

សថងដ់្ឋលសវា  រយៈលពល ៥នថៃនននថៃលធវកីារ  លដីមផផីឋលអ់ាជាញ ប័ណ្តជូន 
 ត្នមលលសវាៈ 3០០ ០០០លរៀល(បីរយពានល់រៀល) 

ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពារយលសបីសំុមួយចាប ់
 របកាសអនុញ្ញដ ត្លបីរមូលដ្ឋឌ នផលិត្រមមរបសរ់រសួងឧសាហរមមនងិសិបផ

រមម 
 វញិ្ញដ បនបរត្ដំលណី្រការលោងចររ សិបផរមម របសរ់រសួងឧសាហរមម និង 

សិបផរមម 
 អាជាញ ប័ណ្តចុះបញ្ជ ីលបីរររុមហុ៊ន របសរ់រសួងពាណិ្ជជរមម(ដដលមាន សុ

ពលភាព) 
 អត្ឋសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខិត្ឆលងដដនរបសអ់បរលសបីសំុ(ដដលមានសុពល

ភាព) 
 លិខិត្លោងនិងឯរសារបលចេរលទសនានាពារ់ពន័ននងឹរបពន័នផលិត្រមម ឬ  

អាជីវរមមរបសរ់រុមហុ៊ន-លោងចររ     
 រាយការណ៍្លត្សឋ ឬ វញិ្ញដ បនបរត្លធវីលត្សឋ របសម់នធីរពិលសាធន៍របុង និង

លរៅរបលទសណាមយួដដលវទិាសាទ នសឋងដ់្ឋររមពុជាទទួលសាគ ល ់
 ឯរសារបលចេរលទសពារព់័ននសរមាប់លោង 

mailto:camtbt-info@isc.gov.kh
http://www.isc.gov.kh/


លោបល ់ ដផែរលលីមូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ឋិខាងលលី  លដីមីផឱ្យផលិត្ផលមួយទទួលាននូវរុណ្
ភាព សុវត្ទភិាព ការពារសុខុមាលភាព មនុសស សត្វ និងបរសិាទ ន និងផថលនូ់វ
ភាពលជឿ ជារ់ពអីបរលរបីរាស ់ថាជាផលិត្ផលមានរុណ្ភាព នងិសុវត្ទិភាព 
មិនប៉ះពាល ់សុខភាពមនុសស សត្វ នងិបរសិាទ ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របកាសបផងកើរសហរាសធ នរូច និងម្ធយម្ និងសបិបរម្ម និងច ុះបញ្ជសីបិបរម្ម 

ល ម្ ះលសវា 
របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម និងសិបផរមម និងចុះបញ្ជ ីសិបផ
រមម 

ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួងឧសាហរមម នងិសិបផរមម 
 អគារលលខ ៤៥ មហាវថិីរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្់ផារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ ោជ

ធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 
 នាយរដ្ឋឌ នសហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម នងិ នាយរដ្ឋឌ នរចិេការសិបផរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការលចញរបកាសនងិបលងាីត្សហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម និងសិបផរមម និងចុះ
បញ្ជ ីសិបផរមម លដមីផលីធវីការររប់ររងសហរគាសធុនតូ្ច មធយម នងិសិបផរមម 
របុងលគាលបណំ្ងររប់ររងសរមមភាពផលិត្រមម-អាជីវរមម របុងវសិយ័ឧសាហ
រមម និងសិបផរមម សំលៅធានាការបលងាីត្ និងដំលណី្រការសហរគាសធុនតូ្ច នងិ
មធយម និងសិបផរមម ានរបរពតឹ្ថលៅរបរបលដ្ឋយ ការទទួលខុសរត្ូវសងគម ប
រសិាទ ន និងការការពារសុខមាលភាពសាធារណ្ៈ រសបាមបទបផញ្ដត្ថ ចាប់ 
និងសរមាប់លធវីជាមូលដ្ឋឌ នដលក់ារលរៀបចំលគាលនលោាយអភិវឌណវសិយ័
ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់ សថីពកីារររប់ររងលោងចររ នងិសិបផរមម 
 ចាប់ សថីព ីវលិសាធនរមមននចាប់សថីពីការររប់ររងលោងចររ និងសិបផរមម  
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុរគល ឬនីត្ិបុរគល 

សថងដ់្ឋលសវា  មានរយៈលពល ១០នថៃ នននថៃលធវីការ លរកាយលពលដ្ឋរ់ពារយលសបីសំុរត្ូវានចុះ
បញ្ជ ីចូលនិងទទួលមរពិនតិ្យសលរមច។ 

 សុពលភាពអចិនស្រនថយ ៍
 ត្នមលលសវារបុងការផថលរ់បកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច និងមធយម និងសិបផ

រមម និងចុះបញ្ជ ីសិបផរមម៖ 
 ការចុះបញ្ជ ីសិបផរមម (លដីមទុនត្ចិជាងឬលសមី ៥០,០០០ដុោល រ លសមីនឹង 

១៥០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សិបផរមម (លដីមទុនត្ិចជាងឬលសមី ៥០,០០០ដុោល រ លសមីនឹង 

១៥០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច (លដីមទុនលលីសពី ៥០,០០០ដុោល រ ដល ់

២៥០,០០០ដុោល រ) លសមីនឹង ៣០០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនមធយម (លដមីទុនលលីសព ី២៥០,០០០ដុោល រ 

ដល ់៥០០,០០០ដុោល រ) លសមីនឹង ៥០០,០០០លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពារយសំុបលងាតី្ នងិាោងព័ត្៌មានបលចេរលទស 
 លគាលការណ៍្ឯរភាពចំលពាះការវនិិលោរ (លបីសិនជារលរមាងវនិិលោរ) 
 វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមម (លបីសិនមាេ សល់ោងចររជានីត្បុិរគល) 
 លិខិត្យលរ់ពមលលីទីាងំពីអាជាញ ធរដដនដី 



 ាោងវាយត្ំនលបឋមអពំីផលប៉ះពាលប់រសិាទ ន (លបីសិនជារលរមាងត្រមូវឲ្យ
លធវីការវាយត្ំនលផលប៉ះពាលប់រសិាទ ន) 

 បលងប់ង្កា ញទីាងំ បលងរមួ បលង់អគារ បលង់ទាីងំលររឿងចររ និងរនូំសបំរពញួ
ននដខសសង្កវ រ់ផលិត្រមម របុងរចិេដំលណី្រការ 

 ចាប់ចមលងននអត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខតិ្ឆលងដដនមាេ សស់ហរគាស 
 រូបថត្មាេ សស់ហរគាស ៤x៦ ចនំួន ០២សនលឹរ 
 ឯរសារលផសងៗលទៀត្ដដលពារព់័ននរបុងររណី្ចាាំច ់

លោបល ់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របកាសបផងកើរផោងចររ 

ល ម្ ះលសវា របកាសបលងាតី្លោងចររ 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួងឧសាហរមម នងិសិបផរមម 
 អគារលលខ ៤៥ មហាវថិីរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្់ផារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ ោជ

ធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 
 នាយរដ្ឋឌ នរិចេការឧសាហរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការលចញរបកាសនងិបលងាីត្លោងចររ លដមីផលីធវីការររប់ររងលោងចររ របុងលគាល 
បំណ្ង ររប់ររងសរមមភាពផលិត្រមម-អាជីវរមម របុងវសិយ័ឧសាហរមម និង
សិបផរមម សំលៅធានាការបលងាីត្ និងដំលណី្រការលោងចររ ានរបរពឹត្ថលៅរបរប
លដ្ឋយការទទួលខុសរត្ូវសងគមបរសិាទ ន នងិការការពារសុខមាលភាពសាធារ
ណ្ៈ រសបាមបទបផញ្ដត្ថ ចាប់ នងិសរមាប់លធវីជាមូលដ្ឋឌ នដល ់ការលរៀបចំ
លគាលនលោាយអភិវឌណវសិយ័ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់ សថីពកីារររប់ររងលោងចររ នងិសិបផរមម 
 ចាប់ សថីព ីវលិសាធនរមមននចាប់សថីពីការររប់ររងលោងចររ និងសិបផរមម  
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង 
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុរគល ឬនីត្ិបុរគល 

សថងដ់្ឋលសវា  មានរយៈលពល ១៥នថៃ នននថៃលធវីការ លរកាយលពលដ្ឋរ់ពារយលសបីសំុរបកាស
បលងាីត្លោងចររ។ 

 សុពលភាពអចិនស្រនថយ ៍
 ត្នមលលសវារបុងការផថលរ់បកាសបលងាតី្លោងចររ (លដីមទុនលលីសព ី

៥០០,០០០ ដុោល រ) ត្នមលលសវា ២,០០០,០០០ លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

១-ពារយសំុបលងាតី្លោងចររថមី ឬពារយលសបីសំុវនិិលោរលៅរពះោជាណាចរររមពុ
ជា                       (លបីមាន) 
២-លិខិត្ឯរភាពឱ្យវនិិលោរពីររុមរបឹរាអភិវឌណន៍រមពុជា             (លបីមាន) 
៣-លិខិត្ចុះបញ្ជ ីររសួងពាណិ្ជជរមម                                        (លបីមាន) 
៤-លិខិត្របកាសដ្ឋរ់ល ម្ ះលោងចររ 
៥-លិខិត្បញ្ញជ រ់លលីទីាងំពអីាជាញ ធរដដនដី                                (លបីមាន) 
៦-លរខនថរិៈររុមហុ៊ន                                                           (លបីមាន) 
៧-លសៀវលៅរលរមាងសិរាសមទិនិលទនភាពបលងាតី្លោងចររ              (លបីមាន) 
៨-រិចេសនាជួលទីាងំលោងចររ                                            (លបីមាន)  
៩-បលងប់ង្កា ញទីាងំ នងិបលង់លររឿងចររ-លររឿងម៉ាសីុន  
 (មារា១៨ននចាប់សថពីីការររប់ររងលោងចររ) 
១០-អត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬលិខិត្ឆលងដដន មាេ សល់ោងចររ (ថត្ចមលង) 
១១-រូបថត្មាេ សល់ោងចររ(៤×៦)៣សនលរឹ 

លោបល ់  
 



 



 

 

 

 

 

 

ក្រសងួការពារជាតិ 
 មហាវថីិសហពន័ធរុសស ីកាចរ់រុងផលូវ ១៧៥ រារធានីភនំពពញ 

ទូរសពទ័  ៖  ០២៣ ៨៨៣ ១៨៤  / ៤២៨ ១៧១ 
ទូរសារ  ៖  ០២៣ ៨៨៣ ១៨៤ 
អីុមម៉ែល  ៖  info@mod.gov.kh 

ពេហទំពរ័ ៖  http://www.mod.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.kh/


សសវាអប់របំន្សាបសារធាតុសក្រឿងស ៀន្ស 

ព ម្ ោះពសវា ពសវាអប់របំនាបសារធាតុពរេឿងពញៀន 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលព់សវា 

ររសួងការពារជាត ិ
 រងរារអាវុធហតថ ពេតតបាត់ដបំង 

 អាសយដ្ឋា ន ៖   ផលូវពលេ៣ភូមិរមមររសង្កា ត់សាវ យ  ពបា៉ែ ររុងបាត់ដបំង  

                            ពេតតបាតដ់ំបង 

 ទូរសព័ទពលេ ៖ ០១៦ ៥០០១៦៣ / ០៩៧  ៧៧៧ ៧៧ ៨២ /   

                    FREE ( ៥៤៣ ) / ០៩៧ ៩៨៥ ៥៨ ០២ /  
                    ០១៦ ៩៩៤ ៨៤៨ /០១៦ ៩៧ ៧៩ ៧៩     

                                 ០១២ /៨២៣ ៦៦៨ 
 រងរារអាវុធហតថ ពេតតបន្ទទ យមានរយ័  

 អាសយដ្ឋា ន ៖   ភូមិពោរដ្ឋា នសង្កា ត់អូរអបំិល ររុងពសរពីសាភណ័ 

 ទូរសព័ទពលេ ៖   ០៩៧  ៧៧៧ ៧៧ ៨២ / FREE (៤៥៣១)   
                     ០៩៧ ៩៩៨ ៣១ ២៣ / ០១២ /០១៥ ៩៩៨៩៦៦ 

 រងរារអាវុធហតថ ពេតតរពោះសីហនុ 

 អាសយដ្ឋា ន ៖   ររុម១៦  ភូមិ១  សង្កា ត១់  ររុងរពោះសីហនុ 

 ទូរសព័ទពលេ ៖   ០១២ ៤៦៣ ៦៣៦ / ០៩៧ ៧៥៥ ៥៦៦៦ 
                      FREE (៧៩៦៦) / ០១៦ ៩១៩ ០០៧ 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

អប់របំនាបសារធាតុពរេឿងពញៀនដលរ់នទងំឡាយ មដលរំពុងរងពរោោះ 
ពដ្ឋយសារធាតុពរេឿងពញៀន 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត 
អនុររតឹយពលេ ៧៧ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ២ី១ មេធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ភាររិចចនិង
រចន្ទសមព័នធចាត់តងំទូពៅននរងរារអាវុធហតថ 

អតថិរិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រេប់រនរងពរោោះពដ្ឋយសារពរេឿងពញៀន 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ៖ មិនរំណត ់
តរមវូការឯរសារ  
ពដមីបទីទលួបានពសវា 

អតតសញ្ញា ណប័ណណសញ្ញា តិមេមរ (ចាប់ពដមី) 

ពោបល ់ រេប់រនរងពរោោះពដ្ឋយសារពរេឿងពញៀនអាចទំន្ទរ់ទនំងពៅរងរារអាវធុហតថ
ពេតតបាតដ់ំបង, រងរារអាវុធហតថពេតតបន្ទទ យមានរ័យ និងរងរារអាវធុហតថ
ពេតតរពោះសីហនុ  តមរយៈពលេទូរសពទខ័ាងពលី ២៤ ពលី ២៤ពមា៉ែ ង  

 

 

 

 

 

 



សសវាររាសន្សតិសខុ សណ្តត ប់ធាា ប់សាធារណៈ ន្សិងសវុតិថភាពសងគម 

ព ម្ ោះពសវា  ពសវាររាសនតិសុេ សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ នងិសុវតថិភាពសងគម 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលព់សវា 

ររសួងការពារជាត ិ
 

 ១. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថពលីនផទរបពទស 

  បញ្ញា ការដ្ឋា នយុតតធិម ៌ 
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៦៧២ ០១២ /០១៦ ៥០០ ១៧២ /  

                   FREE (៧៧៧២)   
                        ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៧២ / ០១២ ៧២ ៦៦ ៦៦ 

                   FREE (៥៥៩)   
 សនងការដ្ឋា នបពចចរពទសសនតិសុេ  

 ទូរសពទ័ពលេ : ០១៧ ៩១១ ១៦៨ / ០៩៧ ៨៩១ ១១៦៨  
                   FREE (៤៥២១)   

                                         ០៧៧ / ០៩៩ ៦៦៧ ៧៧៧ 
                                FREE (៧៨៥៧)   
  

 ២. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថរារធានីភនំពពញ  
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៨១៥ ០០៧ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៨៤/  

                   FREE (៤៥៦៥) 
                   ០១៦ ៨០៩ ០០៧ / ០៨៨ ៧៧៧ ៧៧ ៧៧/ 

                                  FREE (៧៨០៧) 
 

 ៣. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរណ្តត ល  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៩០០ ៦៦៦ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧៦១/ 

                         FREE (៥៨៤) 
                   ០១៦ ៥០០ ១៥៨ / ០៩៧ ៩៩២ ៣៣៣៩/ 
                         FREE (៥៥០) 
                   ០១២ ៥១១ ១៤៧ / ០៩៧ ៩៩២ ៣៣៩២/ 
                   ០១២ ២៧០ ២៧០ 
  

 ៤. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតពសៀមរាប  
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៨៥២ ២២៩ /០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៧៨ 

                         FREE (៥៦៧) 
                   ០១២ ៥៧៥ ៧៦៧               

        

 ៥. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតរំពង់សព ឺ 
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៨៨៨ ៥១០ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៧៣ 

                         FREE (៥៤៥) 
                   ០១៦ ៥០០ ១៥៩ 

               

 ៦. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតរំពងឆ់្ន ងំ  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៩១២ ៥៥២ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦២ 

                         FREE (៥៤៦)  



                   ០១២ ៦៣៥ ៣០៧ / ០៩៧ ៩៩៦ ០៣០៩ 

 

 ៧. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរំពត  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៣០០ ៤៤៤ / ០៩៧ ៧៩៧ ៥៩ ៧៥ 

                         FREE (៦១៨)  
០១៦ ៥០០ ១៦០ 

 

 ៨. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតពពាធិ៍សាត់  
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៧១៣ ២៤២ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៨១ 

                        ០១៦ ៥០០ ១៥៣ / ០១២ ៨៣៨ ៨២៥ / 
                        ០៩៧ ៧២៥ ៩៩ ១១ 

 

 ៩. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតនប៉ែលិន  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៨៣៩ ១២២ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៨៣ / 

                                         ០១៦ ៥០០ ១៧៩ 

 

 ១០. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរពោះវហិារ  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៩១៤ ៦៣៨ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ២៥ 

 ០១១ ៩១៤ ៦៣៨ /០៩៧ ៧៥៧ ៨៨ ៥៥ 

 ០១៦ ៥០០ ១៨៥ / ០១២ ៩៣០ ៥៤៧ 

 

 ១១. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរពោះសីហនុ 

 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៤៦៣ ៦៣៦  / ០៩៧ ៧៥៥ ៥៦៦៦ 

                          FREE (៧៩៦៦)  
 

 ១២. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតពកាោះរុង 

 ទូរសព័ទពលេ : ០១៦ ៥០០ ១៦៤ / ០៩៧ ៧៧៧  ៧៧ ៧៥  
                         FREE (៥៧៦)  
                   ០៩៧ ៧១៧ ៩៩ ៧៧ / FREE (៥៣៩) 

 

 ១៣. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតតមរវ  
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៤៦៤ ៤៤៤  / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៧០ 

                         FREE (៥៤៤)  
                        ០១៦ ៥០០ ១៦១ / ០៩៧ ៩៩៦ ៦៩ ៥៩   
 

 ១៤. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរំពង់ធ ំ 
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៧០៥ ៦៩៩ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៧៦ 

                         FREE (៥៤១)  
                                         ០១២ ៨២៩ ៩៣៦ / ០៩៧ ៧៥៨ ៩៩១១ 

 

 ១៥. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតររពចោះ  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៨៤២ ៦២៦ / ០៩៧ ៨៩៨ ៩៨ ៩៨ 

 ០១៦ ៥០០ ១៥៧ /  ០១២ ៥៥២ ០៦៦/ 
 ០៩៧ ៧៥៨ ៩៩ ៧៧  

  

 ១៦. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតរតនៈេីរ ី 
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៨៣០ ៤៤៦ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦៣ 



 ០១៦ ៥០០ ១៥៤ / ០៩៧ ៧៦១ ៦៦ ៣៣  
 ០១២ ៤៣៥ ៥៦១ 

 

 ១៧. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតមណឌ លេីរ ី 
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៨២១ ២៧៥ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦៤ 

 ០១៦ ៥០០ ១៧៣ / ០៩៧ ៧៧១ ៧៧ ៥៥ 

  

 ១៨. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតសាវ យពរៀង  
 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៥៧២ ៧៦៨ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦៧  

                         FREE (៥៤២)  
                        ០៩៧ ៧៧៧ ៧៦៦៦ /០១៥ ៣៤៤ ៦០៦   

  

 ១៩. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតនរពមវង  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១៦ ៥០០ ១៧១  / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦៩ 

                         FREE (៥៥៧)  
                        ០១២ / ០១៦ ៩០៧ ០០៨   
 

 ២០. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតរំពង់ចាម  
 ទូរសព័ទពលេ : ០៨១ ៨៨៨ ១៨៨ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៦៨ 

                         FREE (៧៩៧០ / ៥១៣)   
 ២១. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតតបូងឃមុ ំ 

 ទូរសព័ទពលេ : ០១២ ៥៦១ ៧៨៩ / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧ ៨៦ 

                         FREE (៤៤៧៩) 
 

 ២២. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតឧតតរមានរ័យ 

 ទូរសព័ទពលេ :  ០១១ ៧១៣ ០៤៣  / ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧៨០ 

                         ០១៦ ៥០០ ១៨២ / ០១១ ៦៣១ ២៨៥/ 
 ០១៦ ២៧៩ ៣៧៤ 

 

 ២៣.  បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ  ពេតតសទឹងមរតង  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០៧៧ ៧៧៧ ៩៩៩ /  ០៩៧ ៧៧៧ ៧៧៦០ 

                         FREE (៦២៩ / ៤៤៨០)   
 

 ២៤.  បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវធុហតថ  ពេតតមរប  
 ទូរសព័ទពលេ :  ០១២ ៨១៥ ០០៧ / FREE (៥៧០) 

 ០១៦ ៥០០ ១៨១ / ០១២ ៦៦៧ ៤០៧   
 

 ២៥. បញ្ញា ការដ្ឋា នរងរារអាវុធហតថ ពេតតបន្ទទ យមានរយ័  
 ទូរសព័ទពលេ : ០៩៧  ៧៧៧ ៧៧ ៨២ / FREE (៤៥៣១)   

                    

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

ធាន្ទបរោិកាស ការអភិវឌ្ឍសងគមជាត ិ ររាភាពសុេសានតរបសរ់បជាពលរដា 
និងផតលទ់ំនុរចិតតដលវ់និិពោេនិ ធុររន រនុងការរបរបអារីវរមមពៅរមពុជា 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត 
អនុររតឹយពលេ ៧៧ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ២ី១ មេធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពីភាររចិច និង 
រចន្ទសមព័នធចាត់តងំទូពៅ ននរងរារអាវធុហតថ 

អតថិរិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រេប់របជាពលរដាទូទងំរបពទស ឬរនបរពទស 



សតងដ់្ឋពសវា  ផតលរូ់នដលរ់នរងពរោោះ ២៤/២៤ ពមា៉ែ ង 
 ររយុតតិធម៌រូនរនរងពរោោះនងិមសវងររចាប់េលួនរនបងា 

តរមវូការឯរសារ  
ពដមីបទីទលួបានពសវា 

អតតសញ្ញា ណប័ណណសញ្ញា តិមេមរ (ចាប់ពដមី) 

ពោបល ់ របជាពលរដារេប់រូបមដលបានរបួរបទោះនូវរាលអ់ំពពអីយុតតធិម៌ មដលបងាភាព 
អសនតិសុេណ្តមួយ អាចទនំ្ទរទ់ំនងពៅរងរារអាវុធហតថ ២៥ រារធាន ី ពេតត 
តមរយៈពលេទូរសព័ទខាងពលី ២៤ ពមា៉ែ ង ពលី ២៤ ពមា៉ែ ង ។ 

 



 

 

 

 

 

 

ក្រសងួ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
មហាវថីិសហពន័ធរុសស ីកាចរ់រុងផលូវ ១៦៩ រារធានីភនំពពញ 

សង្កា តមិ់តតភាព ខណ្ឌ  ៧ មករា រារធានីភនំពពញ 
ទូរសពទ័  ៖  ០២៣ ៨៨៤ ៥៣៩ 
ទូរសារ  ៖  ០២៣ ៩៩១ ១១៧ 

របអបសំ់បុរត  ៖  ២០១៦ 
ពគហទំពរ័ ៖  http://www.mrd.gov.kh 

 

 

 

 

 

 



គម្ក្ោងឥណទានក្រសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទម្ៅតាមបណ្តា រាជធានី ម្េត្ា  
(ការផាលម់្សវាឥណទានជនបទ) 

ព ម្ ោះពសវា គពរោងឥណ្ទានរកសួងអភិវឌ្ឍនរ៍នបទពៅតាមបណ្តត រារធាន ីពខតត 
 (ការផតលព់សវាឥណ្ទានរនបទ) 

 

រកសួង/សាា បន័ 
ផតលព់សវា 

 

 អងគភាពរគបរ់គងគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទ 
 អាសយដ្ឋា នៈ  កាច់ររុងវថិីពលខ ១៦៩ និងមហាវថិីសហពន័ធរុសសុ ី 

                    រារធានភីនំពពញ 
 ទូរសព័ទ :  ០២៣ ៩៦៥ ៤៤៣ 
 អុីមម៉ែល :  credit.mrd@gmail.com 

 ពគហទំព័រ :  www.mrd.gov.kh 
 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតកពំងច់ាម 
 អាសយដ្ឋា នៈ  ផលូវរពោះពកតុោលា ភូមិទ១ី៤ សង្កា ត់កំពង់ចាម  

                   រកុងកំពង់ចាម ពខតតកពំងច់ាម 
 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតតបូងឃមុ ំ
 អាសយដ្ឋា នៈ  ភូមិពោធិ៍រសុក ឃុពំកាងកាង រសុកពញាមរកក  
                      ពខតតតបូងឃមុ ំ

 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតបាតដ់បំង 
 អាសយដ្ឋា នៈ  ផលូវពលខ៣ ភូមិកពំង់រកបី សង្កា ត់សាវ យពបា៉ែ   

                   រកុងកំពង់ចាម ពខតតបាតដ់បំង 
 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតរពោះសីហនុ 
 អាសយដ្ឋា នៈ  ផលូវ២៨ មិថុនា សង្កា ត់ពលខ៣ រកងុរពោះសីហនុ  
                      ពខតតរពោះសីហនុ  

 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតតាមកវ 
 អាសយដ្ឋា នៈ  ភូមិចក សង្កា ត់រកាកនុង រកងុដូនមកវ ពខតតតាមកវ 

 

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតកពំងស់ព ឺ
 អាសយដ្ឋា នៈ  ភូមិទួលពោក សង្កា ត់សាវ យរកវា៉ែន់ រកងុចារមន 

                   ពខតតកំពង់សព ឺ
 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតកពំងធ់ ំ

 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវសទឹងមសន ភូមិទី៧ សង្កា ត់កពំង់ធ ំរកងុសទឹងមសន 
ពខតតកពំង់ធ ំ

 អងគភាពអនុវតតគពរោងឥណ្ទានរកសួងអភវិឌ្ឍនរ៍នបទពខតតសទងឹមរតង 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមកិណ្តត ល សង្កា ត់សទងឹមរតង រកុងសទឹងមរតង ពខតត

សទឹងមរតង 
ពោលបណំ្ង 
ននការផតលព់សវា 

ផតលរ់បាក់កមចីដលរ់បជាពលរដារនបទសរោប់ជាពដីមទុន ពដីមបរីបកបមុខរបរ 
បពងាីនរបាក់ចណូំ្ល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត វញិ្ញា បនបរតពលខ ០៣០/០៣ វ.ប.ច.ប ចុោះនថៃទ១ី២ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីព ី
ការទទួលសាគ លជ់ារបតបិតតកិរឥណ្ទានរនបទរបសធ់នាោរជាតិននកមពុជា 

http://www.mrd.gov.kh/


អតថិរិនមដលោន 
សិទធទទលួពសវា 

របជាពលរដាពៅទីរនបទ ោនអាយុព ី១៨ឆ្ន  ំដល ់៦៥ឆ្ន  ំមដលោនសមតា
ភាពសងរបាក់រតឡបម់កវញិ 

 

សតងដ់្ឋពសវា 
 ឥណ្ទានជារកមុៈ  

 សោរិកចាប់ព ី០៣ ពៅ ០៦នាក ់សរោប់ធានាោន ពៅវញិពៅមក 
 ទំហឥំណ្ទានមិនពលីសព ី១ ០០០ ០០០ពរៀល 
 រយៈពពលខច ីពី០៦មខ ពៅ ១០មខ 
 រពបៀបសង គឺសងរលំសច់ាបព់ីមខទ១ីពៅ (អាចយ៉ែ ងយូររតមឹមខទ៦ី) 
 អរតាការរបាក ់២,២% កនុងមយួមខ (ពីរពកបៀសពីរភាគរយកនុង១មខ) 

 

 ឥណ្ទានឯកកកតរន (ពទាល) 
 ទំហឥំណ្ទានពលីសព១ី ០០០ ០០០ពរៀល ដល១់២ ០០០ ០០០

ពរៀល 
 រយៈពពលខច ីពី ០៦ ពៅ ១៨ មខ 
 រពបៀបសង គឺសងរលំសច់ាបព់ីមខទ១ីពៅ (អាចយ៉ែ ងយូររតមឹមខទ៦ី) 
 អរតាការរបាក ់:  ២% កនុងមួយមខ (ពីរភាគរយកនុង១មខ) 

តរមវូការឯកសារ  
ពដមីបទីទលួបានពសវា 

ចពំោោះពសវាឥណ្ទានជារកមុ 
 ោកយសំុខចីរបសរ់កមុធានា 
 កិចចសនាខចីរបាក់របសរ់កមុធានា 

 

ចពំោោះពសវាឥណ្ទានឯកតតរន (ពទាល) 
 ោកយសំុខចីចងការរបាក ់
 កិចចសនាខចីរបាក ់
 កិចចសនាដ្ឋក់បញ្ញច  ំ
 កិចចសនារពមពរពៀងធានា 
 លិខិតបញ្ញា ក់អចលនរទពយ 

ពយបល ់ ការផតលឥ់ណ្ទានរនបទពគីពរោងឥណ្ទានរកសួងអភិវឌ្ឍន៍រនបទ មដល
ោនអរតាការរបាក់ទាប និងអាចផតលព់ដមីទុនសរោប់រកា-បពងាតី និងពរងីក
មុខរបរផលិតកមមកសិកមម សិបបកមម សហរោសខ្នន តតូច និងអារីវកមមពផសងៗ 
សហការបពងាីនរបាក់ចណូំ្ល កដូ៏ចជារមួចំមណ្កកាតប់នាយភាពរកីរកពៅ   
កមពុជា។ គពរោងពនោះនងឹពរងកីបមនាមពៅតាមបណ្តត ពខតតពផសងៗផងមដរ។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ររសងួការងារ និងបណុ្ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
អគារលលខ៣  មហាវថីិសហពន័នរុសស ីសង្កា តទឹ់កល អក១់  

ខណ្ឍ ទលួលគាក រាជធានីភបំលពញ 

ទូរសព័ធៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 
ទូរសារៈ ០២៣ ៨៨ ២៧ ៦៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ការចុុះបញ្ាកិាសណំុំបបបបទសដពីីសហរាស រ្ឹុះស្ថា ន 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិកាសំណំុ្បបបបទសឋពីីសហរគាស រគឹោះសាទ ន 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ឋុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 ល ម្ ោះសាទ ប័ន អងគភាពៈ នាយកដ្ឋឌ នអធកិារកិចចការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨២ ៧៣០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ពរងឹងការអនុវតថចាប់សថីពីការង្ករ នងិលិខិតបទដ្ឋឌ នពាក់ពន័ននងឹវនិិលោគ 
 ផថលភ់ាពរសបចាប់ជូនសហរគាស រគោឹះសាទ ន ទងំឡាយបដលសទិតលៅ

លរកាមចាប់សថីពីការង្ករ 
 ការពារសិទនិ នងិផលរបលោជន៍របសក់មមករនិលោជិត នងិនិលោជក 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សឋីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ២៨៨សកបយ.ចុោះនថៃទី ០៥ បខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០១  

សឋីពីលសចកឋីរបកាសជូនដំណឹ្ងលបីក និងបិទសហរគាស រគឹោះសាទ ន 
 របកាសលលខ២៦៨សកបយ.ចុោះនថៃទី ១១ បខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១ សឋីពី

លសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគឹោះសាទ ន 
 របកាសលលខ២៦៩សកបយ.ចុោះនថៃទី ១១ បខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១  សឋីពកីារ

បលងាីតលសៀវលៅលបីករាក ់
 លសចកឋីជូនដំណឹ្ងលលខៈ ១៤ សកបយ.ចុោះនថៃទ ី ១៦ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០០២ 

សឋីពីការលរៀបចំបទបញ្ជជ នផធកបុ ងរបសស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: 
 ចុោះបញ្ជ ិការបកាសលបកីសហរគាស 

+ ២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៣០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
+ ១០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១០១នាក ់ដល ់៥០០នាក ់
+ ២០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 

 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគោឹះសាទ ន 
+ ២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៤០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
+ ៨០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជតិ ចបព់ ី១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
+ ៨០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៥០១នាក់លឡងី 

 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីរាក ់
+ ៤០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៦០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់

  + ១២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
  + ១២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 



 ចុោះទិដ្ឋឌ កាបទបញ្ជជ នផធកបុ ង 
  + ៧០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
  + ៣០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
  + ៦០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  
 ចុោះបញ្ជ ិការបកាសលបកីសហរគាសៈ    ១៥នថៃនននថៃលធវីការ  
 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគោឹះសាទ នៈ ៧នថៃនននថៃលធវីការ 
 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីរាក់ៈ             ៧នថៃនននថៃលធវីការ 
 ចុោះទិដ្ឋឌ កាបទបញ្ជជ នផធកបុ ងៈ                ៦០នថៃនននថៃលធវីការ 

៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍
តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លកខនថិកៈរកមុហ ុន (លបីមាន) 
 ប័ណ្តា៉ា តង ់
 វញិ្ជដ បនប័រតបញ្ជជ កក់ារចុោះល ម្ ោះកបុ ងរកសួង(រកសួងពាណិ្ជជកមម រកសួង

ឧសាហកមម បរ ៉ា និងថាមពល រកសួងលរៀបចំបដនដីនគរូបនយីកមម និង
សំណ្ង់ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា រកសួងលទសចរណ៍្ រកសួងការ
បរលទស រកសួងមហានផធ  រកសួងសុខាភាិល ។ល។ ) 

លោបល ់  សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខារបសខ់លួ ន បដលមានវញិ្ជដ បនប័រតសំុលៅ
រកសួង (រកសួងពាណិ្ជជកមម រកសួងឧសាហកមម បរ ៉ា និងថាមពល រកសួង
លរៀបចំបដនដនីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា 
រកសួងលទសចរណ៍្ រកសួងការបរលទស រកសួងមហានផធ  រកសួងសុខាភាិល 
។ល។) រតូវបត មកចុោះបញ្ជ ិកាបបបបទសឋពីីសហរគាស រគឹោះសាទ ន លៅនាយក
ដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករ តាមរបកាសលលខៈ២២៨ ក.ប /របក.ចុោះនថៃទី២៦ 
បខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ 

 សហរគាស រគឹោះសាទ ន បដលមានកមមករនិលោជិត ៧នាកចុ់ោះ រតូវលៅបំលពញ
បបបបទ នងិទទួលលសវាពមីនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ រាជធាន-ី
លខតថ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

លខិិតអនុញ្ញា តធ្វើការបបនាមធ ៉ោ ង 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ជដ តលធវកីារបបនទមលមា៉ា ង 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ឋុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 ល ម្ ោះសាទ ប័ន អងគភាពៈ នាយកដ្ឋឌ នអធកិារកិចចការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨២ ៧៣០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ធានាាននូវការលធវីការបបនទមលមា៉ា ងរសបតាមលគាលការណ៍្សមរ័គចិតថ និងតាម
ចាប ់

 ចូលរមួកាតប់នទយការដួលសនលប់ លដ្ឋយសារលធវីការលលីសថិរលវលាកំណ្ត ់

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 ចាប់សឋីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ៨០ សកបយ.ចុោះនថៃទ ី ០១ បខមីនា ឆ្ប ១ំ៩៩៩  សឋពីីការលធវី

ការបបនទមលមា៉ា ង។ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវាៈ ១០០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ លរបីរយៈលពល ៧នថៃ នននថៃលធវីការ  
៣- សុពលភាពននលសវាៈ មានរយៈលពល ២បខ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតលសបីសំុលធវីការបបនទមលមា៉ា ង រតូវបញ្ជូ នលៅនាយកដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករ 
ននរកសួងការង្ករ នងិ បណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈកបុ ងរយៈលពលោ៉ា ងតចិ១៥នថៃ
មុនការចប់លផឋីមលធវីបបនទមលមា៉ា ងចំនួន០១ចាប ់

 លិខិតបញ្ជជ ក់អពំីលោបលឯ់កភាពរបសរ់បតិភូលពញសិទនរគប់រូបរបសស់ហ
រគាស រគឹោះសាទ ន ឬការ ឯកភាពពីចនំួនពាក់កណ្តថ លននកមមករ និលោជិត លបី
សហរគាស រគឹោះសាទ នមិនទន់មាន របតភូិបុគាលិក ចនំួន ០១ចាប់។ 

លោបល ់ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខារបសខ់លួ ន កបុងករណី្ចង់លធវកីារបបនទមលមា៉ា ង 
លុោះរតាបតមាន ការអនុញ្ជដ តពនីាយកដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករននរកសួងការង្ករ 
និង បណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ពិនិតយកាយសមបទាមុនចូលធ្វើការ រមមររនិធោជិតបខមរ 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយកាយសមផទមុនចូលលធវកីារ កមមករនិលោជិតបខមរ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទ លដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទសបដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវាៈ ២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខតិឆលងបដន រសំឺបុរតកំលណី្តសញ្ជជ ត ិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រលឺសៀវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ពិនិតយកាយសមបទាមុនចូលធ្វើការ សរ ប់ជនបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយកាយសមផទមុនចូលលធវកីារ សរមាប់ជនបរលទស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទ លដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់ការង្ករននរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុជ្ជ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទសបដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជ ណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១០០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
 លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយ  សមផ
ទលឡងីវញិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបខមរ មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការធសនើសុំ
របសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន) ធៅរាជធានីភនំធពញ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបខមរ មុនចូលបលរមកីារលៅតាមសហ
រគាស-រគឹោះសាទ ន(តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)លៅរាជធានី
ភបំលពញ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២៤ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកុមរគូលពទយចុោះពិនិតយកាយសមផទ 
មករកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
- អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខិតឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្ត

សញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលសៀវលៅរគសួារ រ ឺលសៀវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបខមរ មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន(តាមការធសនើសុំ
របសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅតាមបណ្្តធខត ្

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបខមរ មុនចូលបលរមីការលៅតាមសហ
រគាស-រគឹោះសាទ ន(តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)លៅតាមបណ្តថ
លខតថ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅ រពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២៨ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកមុរគូលពទយចុោះពនិិតយកាយសមផទ 
(ដ្ឋក់លៅមនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ) 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
- អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលិខិតឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្ត

សញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលសៀវលៅរគសួារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបរធទស មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការ
ធសនើសុរំបសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅរាជធានីភនំធពញ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបរលទស មុនចូលបលរមីការលៅតាម
សហរគាស-រគឹោះសាទ ន (តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)           
លៅរាជធានីភបំលពញ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១១០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 

o ៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ
តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកុមរគូលពទយចុោះពិនិតយកាយសមផទ 
មករកសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
- លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយសមផទ
លឡងីវញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបរធទស មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការ

ធសនើសុរំបសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅតាមបណ្្តធខត្ 
ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទ កមមករ និលោជិតបរលទស មុនចូលបលរមកីារលៅ

តាមសហរគាស -រគឹោះសាទ ន (តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស -រគឹោះសាទ ន) លៅ
តាមបណ្តថ លខតថ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកមុរគូលពទយចុោះពនិិតយកាយសមផទ 
(ដ្ឋក់លៅ មនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ) 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
- លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយសមផទ
លឡងីវញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ការពិនិតយសខុភាពពលររបខមរធៅបធរមើការងារធៅបរធទស ពិនិតយសខុភាពសកិាា កាមបខមរធៅបរធទស 
(តាមការធសនើសុ)ំ 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយសុខភាពពលករបខមរ លៅបលរមីការង្ករលៅបរលទស ពិនិតយសុខភាពសិកាខ
កាមបខមរលៅបរលទស(តាមការលសបីសំុ) 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពីសុខភាពរបសព់លករបខមរបដលលៅបលរមីការង្ករលៅបរលទស នងិ 
បញ្ជជ ក់ពីសុខភាពរបសសិ់កាខ កាមបខមរ បដលលៅសិកាលៅបរលទស (លៅតាមការ
លសបីសំុរបសរ់បលទសសាមុ)ី 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួ ១០០៩សហវ.របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ  ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពកីារផថល់

លសវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា:  
+ ១៦៨,០០០លរៀល ចំលពាោះពលករបខមរបដលរតូវលៅបលរម ីការង្ករលៅសាធារ

ណ្ៈរដឌកូលរ ៉ា 
+ ១៧៣,០០០លរៀល ចំលពាោះពលករបខមរបដលរតូវលៅ បលរមីការង្ករលៅ

របលទសជប៉ាុន 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំរី)នថៃ នននថៃលធវកីារ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចនិ្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលិខិតឆលងបដន រ ឺសំបុរតកំលណី្តសញ្ជជ តិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កនរមលសវាបរបរបួលលៅតាមចនំួន នងិរបលភទលរាគវនិិចឆយ័បដលរបលទសទទួល

ពលករ/សិកាខ កាម តរមូវឱ្យពិនិតយ។ 
 
 

 

 

 

 



 

ការបញ្ញា រ់ធលើវិញ្ញា បនប័រតសខុភាពសកិាា កាមបខមរធៅបរធទស តាមការធសនើសុ ំ(រនងុ១នារ់) 

ល ម្ ោះលសវា ការបញ្ជជ ក់លលីវញិ្ជដ បនប័រត សុខភាពសិកាខ កាមបខមរលៅបរលទស តាមការលសបីសំុ 
(កបុ ង១នាក)់ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់លៅលលីទរមង់ឯកសារសុខភាពរបសសិ់កាខ កាមបខមរ បដលលៅសិកាលៅ
បរលទស (លៅតាមការលសបីសំុរបសរ់បលទសសាមុ)ី 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួ ១០០៩សហវ.របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ  ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពីការផថល់

លសវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០១(មួយ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០១សនលកឹ 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខតិឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្តសញ្ជជ តិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
 រាយការណ៍្ពនិិតយសុខភាព (បដលតរមូវកបុ ងទរមង ់ ពនិិតយសុខភាពរបស់

របលទសទទួលយកសិកាខ កាម) កបុ ងអំឡុងលពល០៦(រាមំួយ)បខ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

បណុ្ុះបណ្្តលសខុភាព និងសវុតាិភាពការងារសរ ប់និធោជរ និងតំណ្តង រមមររនធិោជិត 

ល ម្ ោះលសវា បណ្ថុ ោះបណ្តថ លសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករសរមាប់និលោជក នងិតណំ្តង
កមមករនិលោជិត 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 បផបកបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩២ ៩៩៩ ៨១៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

១-រមួចំបណ្កកបុងការលលីកកមពសវ់បផធម៌ននការបង្កា រ សុខភាព នងិសុវតទិភាព 
ការង្ករលៅកបនលងលធវីការ  
២-ពរងកីវសិាលភាពកបុ ងការបង្កា រសុខភាពនិងសុវតទភិាពការង្ករដលអ់បកលធវីការ 
៣-ផថលច់ំលណ្ោះដងឹសថីពីសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករ នងិវជិ្ជជ សល្ង្កគ ោះបឋម 
ជូនដលក់មមករនិលោជិតទងំអស ់ បដលានបំលរកីារង្ករលៅកបុងរពោះរាជ្ជណ្ត
ចរកកមពុ ជ្ជ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ  
 របកាសពាកព់័ននសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករ ជ្ជពិលសសរបកាស លលខ 

១៧៦ ក .ប/រប.ក ចុោះនថៃទ ី១៩ បខមថុិនា ឆ្ប ំ២០១៣ សថីពីការអប់រអំនាម័យ 
និងបលចចកលទស សនថិសុខការង្ករដលក់មមករនិលោជតិ របតិភូបុគគលិក នងិ
សហជីព 

 របកាសរមួ ១០០៩សហវ .របក ចុោះនថៃទី២៨ បខធបូ ឆ្ប ំ២០១២ សថពីីការ    ផថ
លល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

និលោជកននសហរគាស រគឹោះសាទ នដូចមានបចងកបុ ងមារតា១ ននចាប់សថីពី
ការង្ករ មានកាតពវកចិចអប់រជំ្ជចាំច់ដលក់មមករនិលោជិត និងតណំ្តងរបស់
លគអំពអីនាម័យ បលចចកលទសសនថិសុខការង្ករ និងអពំីបញ្ជា សុខភាពបដល
ទក់ទងដលក់ចិចការលៅតាមប៉ាុសថិ៍ការង្ករនីមួយៗ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា:  
 រាជធានីភបំលពញ ៥០,០០០ (ហាសិបពាន់)លរៀល/១នាក ់
 តាមបណ្តថ លខតថ ៨០,០០០ (បប៉ាតសិបពាន់)លរៀល/១នាក ់

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវកីារ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រាជធានីភបំលពញ៖ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលធីវសំលណី្រសំុការបណ្ថុ ោះបណ្តថ
លមករកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ(កបនលងទទួល នាយកដ្ឋឌ ន
លពទយការង្ករ) 

 តាមបណ្តថ លខតថ៖ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលធវីសំលណី្រសំុការបណ្ថុ ោះ  បណ្តថ
លលៅមនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ 

លោបល ់ កមមករនិលោជិត របតិភូបុគគលិក ឬសហជីព រតូវលធវីការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លសារជ្ជ
ថមី លៅលពលបថូ រកបនលងលធវីការ។ 



 

វ្គបណុ្ុះបណ្្តលរ្ូធពទយសហរាស និងមន្រន្ីសវុតាិភាពការងារ មុនចូលបធរមើការងារតាមសហរាស 

ល ម្ ោះលសវា វគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លរគូលពទយសហរគាស នងិម្នថីសុវតទភិាពការង្ករ មុនចូល
បលរមីការង្ករតាមសហរគាស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 បផបកបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩២ ៩៩៩ ៨១៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

១- ផថលច់ំលណ្ោះដងឹ និងពរងឹងសមតទភាពបបនទមជូនដលរ់គូលពទយសហរគាស  
និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ 
២-បលងាីតធនធានមនុសសរសបចាប់បដលមានបណំ្ងចងបំលរកីារង្ករសហ
រគាស និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ លៅតាមសហរគាស រគឹោះសាទ ន លៅកបុងរពោះ
រាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសបដលពាកព់័ននសុខភាព និងសុវតទភិាពការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ១៣៩សកបយ ចុោះនថៃទ ី ២៨ បខមថុិនា ឆ្ប  ំ ២០០១ សថីពី

លក័ខខ័ណ្ឍ និងលបសកកមមលសវាលពទយ សហរគាស 
 របកាសរមួលលខ ៣៣០ស .ក.ប.យ ចុោះនថៃទី ០៦ បខធបូ  ឆ្ប  ំ២០០០    សថីពី

ការលរៀបចំគលិានដ្ឋឌ នសហរគាស 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

បុគគលទងំឡាយណ្តបដលមានលកខណ្ៈសមផតថិ នងិឯកសារ រគប់រគាន ់

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២០០,០០០ (ពីររយពាន)់លរៀល/១នាក ់
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ៣០(សាមសិប)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ២ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

លពទយសហរគាស រតវូមាន៖  
 សញ្ជជ តិបខមរ 
 សញ្ជដ ប័រតលវជជសា្សថបដលទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសួងសុខាភិាល 
 ានចុោះល ម្ ោះលៅកបុងបញ្ជ ីសមាជិកគណ្ៈរគូលពទយ 
 មិនបដលមានលទសពបីទរពហមទណ្ឍ ណ្តមួយ 
 មានសុខភាពរគប់រគាន់អាចបំលពញការង្ករាន 
 មានលិខិតអនុញ្ជដ តិរបកបមុខរបរជ្ជរគូលពទយសហរគាសបដលលចញឱ្យពីរឆ្ប ំ

មថងលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ក 
ម្នថសុីវតទភិាពការង្ករ រតវូមាន៖ 
 សញ្ជជ តិបខមរ 
 បរញិ្ជដ បរត ឬសញ្ជដ ប័រតបដលមានតនមលលសមី  
 មិនបដលមានលទសពបីទរពហមទណ្ឍ ណ្តមួយ 
 មានសុខភាពរគប់រគាន់អាចបំលពញការង្ករាន 



លោបល ់ រគូលពទយសហរគាស និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ រតូវបតលធវីការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
សារជ្ជថម ី លៅលពលបថូ រកបនលងលធវីការ។ 

ការផ្លធ់សៀវធៅការងារ ជូនរមមររនិធោជិតបខមរ 

ល ម្ ោះលសវា ការផថលល់សៀវលៅការង្ករ ជូនកមមករនិលោជិតបខមរ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករនងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ  
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                    នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ និងហតទពលកមម 
                    ការោិលយ័រតួតពិនតិយកមមករនិលោជតិបខមរ 
                    មនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (ចំលពាោះលរាងចរក   
                    សហរគាសបដលមានកមមករនិលោជិតលរកាមចនំួន ១០០នាក់) 
 លៅតាមលខតថ៖ មនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០១២ ២៨៩ ៨៦១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លសៀវលៅការង្ករសំរាប់សំគាលអ់តថសញ្ជដ ណ្សាមីខលួ ន។ របលភទការង្ករបដល
ានចុោះកិចចសនាលធវ ីលថរលវលាននកិចចសនា រាក់ឈបួលបដលានរពមលរពៀងគាប  
និងរបបលបីករាក់ឈបួលលនោះ  រពមទងំការចុោះកិចចសនា    បនថៗមកលទៀត 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា៣២ ដល ់៣៨ ននចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ១០០៩ សហវ-របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ 

សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 របកាសលលខ១៩៧ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី

លសៀវលៅការង្ករកមមករនិលោជិតបខមរ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះជនទងំឡាយណ្តបដលសទតិលៅលរកាមបទបផញ្ដតថិននចាប់សថពីីការង្ករ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១-តនមលលសវាៈ ១០ ០០០លរៀល កបុងមាប ក ់
២-រយៈលពលបដលទទួលានលសវាៈ ០៨ )រាបំី) នថៃនននថៃលធវកីារ  
៣-សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយសំុលសៀវលៅការង្ករ និងប័ណ្តការង្ករកមមករនិលោជិតបខមរ 
 លិខិតបញ្ជជ ក់មុខរបរ (លចញលដ្ឋយនិលោជក) 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ត ឬប័ណ្តរគសួារ ឬសំបុរតកំលណី្ត លិខតិឆលងបដនថត

ចមលង 
 រូបថត ៣x៤ ចនំួន ៥សនលឹក 

លោបល ់ លដីមផជីរមុញការអនុវតថចាប ់នងិការរបមូលអាករជូនរដឌឱ្យកាន់បតមានរបសិទនិ
ភាព សូមនិលោជកទងំអស ់ជួយសរមលួដលក់មមករនិលោជតិបខមរឱ្យមក
បំលពញបបបបទលធវីលសៀវលៅការង្ករឱ្យានរគប់ៗគាប ។ 

 

 

 

 



 

ការធចញរបកាស ស្ពីីការអនុញ្ញា តឱ្យទីភាន រ់ងារធរជើសធរ ើស បណុ្ុះបណ្្តល បញ្ាូន និងរ្ប់រ្ងពលររបខមរធៅ
ធ្វើការធៅបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ការលចញរបកាស សថីពីការអនុញ្ជដ តឱ្យទភីាប ក់ង្ករលរជីសលរសី បណ្ថុ ោះបណ្តថ ល   
បញ្ជូ ន និងរគប់រគងពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                       នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ នងិហតទពលកមម 
                       ការោិលយ័រកការឱ្យលធវី 

 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩៧ ២៥៩ ៦៥៦៥ 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលសិ់ទនិជូនរកុមហ ុនលធវីជ្ជទីភាប កង់្កររសបចាប់របសរ់កសួងកបុងការលរជីសលរសី 
បណ្ថុ ោះបណ្តថ លបញ្ជូ ន និងរគប់រគងពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស លលីក
បលងបតសាធារណ្ៈរដឌកូលរ ៉ា។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 អនុរកតឹយលលខ ១៩០អនរក.បក ចុោះនថៃទី១៧ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថពី ី
ការរគប់រគងលលីការបញ្ជូ នពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស តាមរយៈទី
ភាប ក់ង្ករលរជីសលរសីឯកជន 

 អនុរកតឹយលលខ ២០អនរក.បក ចុោះនថៃទ២ី០ បខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពកីារផថ
លលិ់ខិតឆលងបដនធមមតាជូនពលករ ពលការនិី នងិសិសស និសសតិបខមរ 

 របកាសអនថររកសួងលលខ ២៥៧៤រប.ក ចុោះនថៃទី១៤ បខកកាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៤ 
សថីពីនីតិវធិ ី និងបបបបទននការផថលលិ់ខិតឆលងបដនធមមតាជូនពលករ    ពល
ការនិីបខមរលៅលធវីការលដ្ឋយរសបចាប់លៅបរលទស 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រកុមហ ុនឯកជនបដលមានលកខណ្ៈសមផតថិរគប់រគាន់ និងរតូវានលរជីសលរសី
លធវីជ្ជនដគូ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១-តនមលលសវាៈ មនិគតិកនរម 
២-រយៈលពលទទួលានលសវាៈ រយៈលពល ៣០ នថៃនននថៃលធវីការ 
៣-សុពលភាពននលសវាៈ 
   -សុពលភាពរបសអ់ាជ្ជញ បណ័្តៈ រយៈលពល០៥ឆ្ប  ំ
   -ការបនថសុពលភាពរបសអ់ាជ្ជញ បណ័្តៈ រយៈលពល០៥ឆ្ប កំបុងមួយលលីកៗ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លកខនថិកៈរបសរ់កុមហ ុន 
 លិខិតបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះរបសរ់កសួងពាណិ្ជជកមម 
 វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់ារចុោះល ម្ ោះកបុ ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តថតចមលង 
 តមាលរ់ាក ់ ចំននួ ១០០ ០០០ដុលាល រអាលមរកិ លៅកបុ ងគណ្នីរបសរ់កសួង

ការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
លោបល ់  

 

 



 

ការផ្លធ់សៀវធៅការងារ និងប័ណណ ការងារជូន ចំធ ុះជនបរធទសបែលរតូវបានធរបើរបាសហ់តាពលរមម ឬចូល
មររបរបរបរណ្តមួយ រនងុរពុះរាជ្ជណ្តចរររមពុជ្ជ 

ល ម្ ោះលសវា ការផថលល់សៀវលៅការង្ករ និងប័ណ្តការង្ករជូន ចំលពាោះជនបរលទសបដលរតូវាន
លរបីរាសហ់តទពលកមម ឬចូលមករបកបរបរណ្តមយួ កបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                    នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ និងហតទពលកមម 
                    ការោិលយ័រតួតពិនតិយជនបរលទស 
 លៅតាមលខតថ៖ មនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (សំណំុ្បបបបទលធវី

លសៀវលៅរតូវដ្ឋក់ជូនរកសួងពនិិតយសលរមចចុោះហតទលលខា) 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

សរមាប់សំគាលអ់តថសញ្ជដ ណ្ និងរបលភទមុខរបរបដលានកណំ្តអ់នុញ្ជដ ត
ឱ្យបលរមី ការង្ករលៅកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា២៦១ និងមារតា ២៦៥ ននចាបស់ថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ១០០៩ សហវ-របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ 

សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 របកាសលលខ១៩៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពបី័

ណ្តការង្ករ និងលសៀវលៅការង្ករជនបរលទស 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះជនបរលទសបដលរតូវានលរបីរាសហ់តទពលកមម ឬចូលមករបកបរបរ
ណ្តមួយកបុ ង រពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវាៈ 
 បង់អាករ ៤០០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលមានទដិ្ឋឌ ការធមមតា 
 បង់អាករ ២៤០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលមានទដិ្ឋឌ ការអចិន្នថយ ៍
 បង់អាករ ៣២០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលកំពុងបលរមកីារង្ករលៅ

កបុ ងតបំន់រតីលកាណ្  ការង្ករលៅកបុងតំបន់រតីលកាណ្  
២- រយៈលពលទទលួានលសវាៈ រយៈលពល ០៨ )រាបំ)ី នថៃនននថៃលធវកីារ  
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយសំុប័ណ្ត នងិលសៀវលៅការង្ករ 
 លសចកថីបញ្ជជ ក់ចំននួកមមករនិលោជិតបខមរ នងិជនបរលទសបចចុ បផនប (លសបីសំុ

ការអនុញ្ជដ តលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស) 
 កិចចសនាការង្ករជនបរលទស 
 វញិ្ជដ បនប័រតពិនតិយកាយសមផទ 
 រូបថត ៣ X ៤ ចំននួ ៥សនលកឹ 

លោបល ់ លដីមផជីរមុញការអនុវតថចាប ់នងិការរបមូលអាករជុនរដឌឱ្យកាន់បតមានរបសិទនិ
ភាព សូម និលោជកទងំអសជ់ួយសរមលួដលជ់នបរលទសបដលកំពុងបំលរ ី
ការង្ករលៅកបុ ងសហរគាស រគឹោះសាទ នរបស ់ខលួ នឱ្យមកបំលពញបបបបទលធវបី័
ណ្តការង្ករ និងលសៀវលៅការង្ករឱ្យានរគប់ៗគាប ។ 

 



 

ការធរបើរបាសហ់តាពលរមមបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស (កូតា) 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ នងិហតទពលកមម 
 ការោិលយ័សទិតិមុខរបរ និងហតទពលកមម 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ ទូរសព័ធលលខ  ០២៣ ៨៨០ ៤៧៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផរីគប់រគងហតទពលកមមបរលទសលៅកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា ២៦៤ ននចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ ១០០៩សហវ.រប.ក ចុោះនថៃទី២៨ បខធបូ  ឆ្ប ំ

២០១២ សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះប
ណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 របកាសលលខ ១៩៦ កប/របក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ 
លរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស 

 លសចកថីបណ្នាលំលខ ០០៣/១៥ កប/សណ្ន ចុោះនថៃទី២៦ បខមករា ឆ្ប ំ
២០១៥ សថីពនីីតិវធិកីបុ ងការលសបីសំុ នងិពនាបណ័្តការង្ករ នងិលសៀវលៅ
ការង្ករជនបរលទស 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ នបដលមានលរបីហតទពលកមមជនបរលទស 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ៨០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៨(រាបំី)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតលសបីសំុការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទសរបចឆំ្ប នំមីួយៗ 
 (Quota) បដលមានហតទលលខារបសន់ាយករកុមហ ុន 
 តារាងលសបីសំុការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស (Quota) របចឆំ្ប នំីមួយៗ 
 លសចកថីរបកាសជូនដណឹំ្ងសថីពបុីគគលិក (សរមាប់សហរគាសរគឹោះសាទ នថមី) 

និងលសចកថីរបកាសជូនដណឹំ្ងអពំីចលនាបុគគលិក ចូល-លចញ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 



 

ការបណុ្ុះបណ្្តលរនងុរបព័នធ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុងរបព័នន 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងរបព័នន 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០៩៩ ៣០ ១៦ ៥១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ ដលសិ់សស-និសសតិ ឲ្យមាន
ជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈសរមាប់អភិវឌណធនធានមនុសស លដីមផរីបកបមុខរបរ  រកការង្ករ
លធវី នងិបលងានីរាកច់ំណូ្ល។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 របកាសលលខ ៣៤៨/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២១ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថី
ពីបទបញ្ជជ ននការលរជីសលរសី ការរបឡង នងិការលធវីលតសថលរជីសលរសីសិសស-
និសសតិឱ្យចូលលរៀនលៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិ
វជិ្ជជ ជីវៈ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

១- សិសសជ្ជប ់ឬធាល ក់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាបឋមភូម ិ/វញិ្ជដ បនបរតសាព ន
ចមលងបនថជំនាញ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល អាចចូលលរៀនសញ្ជដ បរតបលចចក លទស 
និងវជិ្ជជ ជីវៈ១  
២- សិសសជ្ជប់ ឬធាល ក់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតិយភូមិ ឬសញ្ជដ បរតបលចចក 
លទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល អាចចូលលរៀនសញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពស់
បលចចកលទស/ឯកលទស/បរញិ្ជដ បរតរង 
៣- សិសសជ្ជប់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតិយភូមិ ឬមានសញ្ជដ បរតជ្ជនខ់ពសប់
លចចកលទស/ឯកលទស/បរញិ្ជដ បរតរង អាចចូលលរៀនថាប ក់បរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា/
ឯកលទស 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ  

- សិសស -និសសតិ នឹងទទួលាន សញ្ជដ បរតបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ១ ,
២, ៣ លរកាយលពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជបជ់្ជសាទ ពរ 

- សិសស -និសសតិនងឹទទួលាន សញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពសប់លចចកលទស /ឯក
លទស /បរញិ្ជដ បរតរងលរកាយលពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជប់ជ្ជ
សាទ ពរ 

- សិសស -និសសតិនងឹទទួលាន បរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា /ឯកលទស លរកាយ
លពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជប់ជ្ជសាទ ពរ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

តរមវូការឯកសារ៖ 
1. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ១ លបកខជនានលរៀនចប់

មធយមសិកាបឋមភូម ិ )ថាប ក់ទី៩ ( ឬានបញ្ច ប់វគគសាព នចមលងបនថ
ជំនាញ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល  



2. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ២ លបកខជនរតូវមានសញ្ជដ ប
រតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ១  

3. សញ្ជដ បរតបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣ លបកខជនរតូវមានសញ្ជដ បរត
បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ២ 

4. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពសប់លចចកលទស /ឯកលទស លបកខជនរតូវមាន
រពឹតថិបរតពិនធុ របឡងជ្ជប់ ឬ ធាល កម់ធយមសិកាទុតិយភូម ិឬសញ្ជដ បរត

បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ៣ ឬសញ្ជដ បរតមានតនមលលសមចីំនួន ១ចាប់។ 
5. ចំលពាោះបរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា /ឯកលទស លបកខជនរតូវមានរពឹតថបិរតពនិធុ

របឡងជ្ជប់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតយិភូម/ិសញ្ជដ បរតបលចចកលទស 
និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣/ សញ្ជដ  

6. បរតជ្ជនខ់ពសប់លចចកលទស /ឯកលទស ឬសញ្ជដ បរតមានតនមលលសមីចនំួន 
១ចាប់។  

7. របវតថិរូបបដលមានបិតរូបថត )៤ x៦ ស .ម) ចំននួ ០២ចាប់ (របវតថ
រូបរតូវមានបញ្ជជ ក់ពនីាយកសាលា)។ 

8. រូបថតកបុ ងលពលថមីទំហ ំ )៤ x៦ ស .ម) ថតចំពមុីខ គាម នបវ ៉ានតា និង
មាននផធខាងលរកាយពណ៌្ស ចំនួន ០៣សនលឹក។  

លោបល ់ សិសស-និសសតិអាចទំនាក់ទនំងលដ្ឋយផ្លធ ល ់និងអាចទទួលានអាហារូបករណ៍្ 
(ចូលលរៀនលដ្ឋយឥតបង់នថល) លលីមុខជនំាញរគប់រគឹោះសាទ នសិកាលរកាម ឱ្វាទ
រកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ បដលទទួលានថវកិាបណ្ថុ ោះបណ្តថ
លរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិាល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការបណុ្ុះបណ្្តលធរៅរបព័នធ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលរៅរបព័នន 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លលរៅរបព័នន 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១៧ ៤១ ៨៧ ៤៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ ដលរ់បជ្ជពលរដឌ រមួមាន
ជនទទី័លរក ្សថីលមមា៉ា យ លកមងកំរពា សិសសលាោះបង់លចលការសិកា ជន
ពិការ នងិជនាតប់ង ់ ឱ្កាសការង្ករ សរមាប់អភិវឌណធនធានមនុសស លដមីផី
របកបមុខរបរ  រកការង្ករលធវី និងបលងាីនរាក់ចណូំ្ល 

 ផថល់ក់មមវធិសីាព នចមលងបនថជំនាញដលសិ់សសលាោះបង់លចលការសិកាថាប ក់ទី
៧ និងសិសសថាប ក់ទ៨ី-៩ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសលលខ ០៦៣/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជ្ជពលរដឌ រមួមានជនទីទ័លរក ្សថីលមមា៉ា យ លកមងកំរពា សិសសលាោះបង់លចល
ការសិកា ជនពិការ និងជនាត់បង់ ឱ្កាសការង្ករ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

- ៣- សុពលភាពននលសវាៈ សិកាខ កាមនឹងទទួលានវញិ្ជដ បនបរតវជិ្ជជ ជីវៈ លរកាយ  
-                                 ានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលដ្ឋយលជ្ជគជយ័ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

1. ពាកសសំុចូលលរៀន )របវតថិរូបសង ខ្ល្ប សលាកបរតឯកតថជន រូបថត 
ថតថមទីំហ ំ  )៤ x៦ ស .ម(  

2. សិសសបដលមានបំណ្ងចូលលរៀនកមមវធិសីាព នចមលងបនថជំនាញ រតូវ
មានលិខិតបញ្ជជ កអ់ំពីការលាោះបងក់ារសិកាពីសាលា 

លោបល ់ សិកាខ កាម-សិសស អាចទំនាក់ទំនងលដ្ឋយផ្លធ ល ់និងអាចទទួលានអាហារូបករ
ណ៍្ (ចូលលរៀនលដ្ឋយឥតបង់នថល) លលីមុខជំនាញរគប់រគឹោះសាទ នសិកាលរកាមឱ្
វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ បដលទទួលានថវកិាបណ្ថុ ោះប
ណ្តថ លរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភាិល។ 

 

 

 

 

 



ការបណុ្ុះបណ្្តលពិធសស និងធយនឌ័រ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស និងលយនឌ័រ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស នងិលយនឌ័រ 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១១ ៦៦ ៦២ ៦១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ ដលជ់នពកិារ ជនង្កយរង
លរគាោះជ្ជពិលសស្សថី និងជនជ្ជតលិដីមភាគតិចបដលរសល់ៅតំបនដ់្ឋច់
រសោល និងលៅតាមសហគមន៍ ឲ្យមានជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សរមាបអ់ភិវឌណ
ធនធានមនុសស លដីមផរីបកបមុខរបរ  រកការង្ករលធវី នងិបលងានីរាកច់ំណូ្ល 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសសលលីបផបកអនាម័យ នងិសុខភាពដលសិ់សស 
និសសតិ លៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសលលខ ០៦៣/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ ន បណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារ ជនង្កយរងលរគាោះ ជ្ជពិលសស្សថី និងជនជ្ជតិលដីមភាគតិចសិសស 
និសសតិលៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

- ៣-សុពលភាពននលសវាៈ សិកាខ កាម សិសស និសសតិ នឹងទទួលានវញិ្ជដ បន បរត 
-                                 វជិ្ជជ ជីវៈ លរកាយានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលដ្ឋយ 
-                                 លជ្ជគជ័យ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតបញ្ជជ ក់ពីអាជ្ជញ ធរមូលដ្ឋឌ ន (សាទ នភាពរគសួារ) 
 របវតថិរូបសលងខប នងិសលាកបរតឯកតថជន មានបិទរូបថត (៤x៦ ស.ម) 

លោបល ់ - របជ្ជពលរដឌ សិសស និសសតិ មានសិទនិទទលួានការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស
និងបផបក សុខភាពនងិអនាម័យលៅតាមរគឹោះសាទ នសិកាសាធារណ្ៈ លរកាមឱ្
វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ នងិលៅតាមសហគមន៍ បដល
ទទួលានថវកិាគារំទរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភាិល។ 

 

 

 

 

 

 



មូលនិ្ិបធងកើតមុខរបរធោយខលួនឯង 

ល ម្ ោះលសវា មូលនិធបិលងាីតមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័មូលនធិិបលងាតីមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១៧ ៨៧ ៧៨ ៣២ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលមូ់លនិធដិលសិ់កាខ កាម សិសស និសសតិ បដលានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
លៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈសធារណ្ៈលរកាម
ឱ្វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ លដមីផរីបកបមុខរបរលដ្ឋយខលួន
ឯង។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 របកាសលលខ ៤៦៧ សហវ-ថ ចុោះនថៃទ១ី៨ បខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
លផធរឥណ្ទនថវកិា 

 លិខិតលលខ ៩១១ កប ចុោះនថៃទ២ី៨ បខកកាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីសំលណី្សំុ
អនុញ្ជដ តលរបីរាសល់សៀវលៅ “លសចកថីបណ្នាសំរមាប់ ការអនុវតថន៍នន   មូលនិ
ធិជ្ជតបិណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងរបលទសកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ បដលានបញ្ច ប់វគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លជំនាញលៅតាម
រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈសាធារណ្ៈរបសរ់កសួង
ការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មិនគិតកនរម 
 ផថលឥ់ណ្ទនកមចីសរមាប០់១ រកុមចបព់ីចំននួ ៤០០.០០០ លរៀល ដល់

៤.០០០.០០០ លរៀល 
 អរតាការរាកក់បុ ង ០១បខ ចំននួ ១.៥%  

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ផថលជូ់នភាល មកបុ ងករណី្ឯកសាររតមឹរតូវ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១៥បខ 

 រយៈលពលលរបីរាសក់មចចីំនួន ១៥ បខ និងរយៈលពលសងចនំួន ១២បខ និង  
រយៈលពលអនុលរគាោះចនំួន០៣ បខ (គិតការរាក)់ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយលសបីសំុកមចីមូលនិធ ិ(មិនគិតកនរម) 
 ការទទួលសាគ លប់លងាតីរកុមពីរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និង

វជិ្ជជ ជីវៈ 
 បញ្ជ ីសំណួ្រសាធ បសធងម់តអិបកទទួលផល និងផធោះសបមផង 
 ទំរង់បបបបបទចុោះអលងាតតាមផធោះ 
 លិខិតធានាផ្លធ លខ់លួ នពីអាជ្ជញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 
 ទំរង់បបបបបទលធវីលសចកថីលសបីសំុជំនួយគលរមាងសហរគាសខាប តតូច 

លោបល ់ សិកាខ កាម សិសស និសសតិ រគប់រូបបដលានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល លៅតាម
រគឹោះសាទ នសិកាលរកាមឱ្វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល វជិ្ជជ ជីវៈ មាន
សិទនិលសបីសំុខចីមូលនធិិបលងាតីមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង និងសងរតឡបម់កវញិតាម
កាលកំណ្ត។់ 



ការហវរឹហវនឺរនូជ្ជង 

ល ម្ ោះលសវា មូលនិធបិលងាីតមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័ហវកឹហវនឺកូនជ្ជង 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១២ ៩៣ ៩៤ ២៥ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការកំណ្តឲ់្យនិលោជកបំលពញកាតពវកចិចហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបចឆំ្ប  ំឱ្យរបជ្ជ
ពលរដឌ នងិកមមករនិលោជិត លដីមផឲី្យមានកមាល ងំពលកមមបដលរបកបលដ្ឋយ
ជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈកបុ ងការបលងាីន នងិអភិវឌណធនធានមនុសសលៅកមពុ ជ្ជ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ ០០៤ សកបយ ចុោះនថៃទ០ី២ បខមករា ឆ្ប ២ំ០០០ សថីពីការ

ហវកឹហវនឺកូនជ្ជង។ 
 របកាសរមួ១០០៩ សហវ .របក ចុោះនថៃទី ២៨ បខធបូ ឆ្ប ំ២០១២ សថីពីការផថល់

លសវាសារធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជ្ជពលរដឌ កមមករនិលោជតិកមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 

លចញវញិ្ជដ បនបរត នងិបណ័្តទទលួសាគ លជ់នំាញវជិ្ជជ ជវីៈកបុងរយៈលពលលរកាយាន
បញ្ច បវ់គគហវកឺហវនឺ 
១- តនមលលសវា: រគឹោះសាទ ន សហរគាសរតូវបង់លសវាដូចខាងលរកាម៖ 

 សំណំុ្បបបបទហវកឹហវនឺកូនជ្ជងមួយឈុត )ពាកយលសបីសំុ (  ៣០០០លរៀល 
 ការលចញបណ័្តទទួលសាគ លជ់នំាញវជិ្ជជ ជីវៈ                     ៣០០០លរៀល 
 ការលចញវញិ្ជដ បនបរតហវកឹហវនឺកូនជ្ជង                      ១២០០០លរៀល 

២- រយៈលពលននការផថលល់សវា: ០៣បខ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ   អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

សហរគាស រគោឹះសាទ ន រតវូភាជ បជ់្ជមយួនូវ៖ 
 ពាកយលសបីសំុចុោះបញ្ជ ិកាលលីការហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបចឆំ្ប  ំ
 បញ្ជ ីល ម្ ោះកូនជ្ជងបដលរតូវហវកឹហវនឺ 
 កមមវធិីហវកឹហវនឺកូនជ្ជង 
 បញ្ជ ីល ម្ ោះរគ ូលមជ្ជង 

លោបល ់ + រគប់សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខា បដលមានលរបីរាសក់មមករ
និលោជិត៖ 

- ចប់ព៦ី១នាក់ ដល ់២០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូន
ជ្ជង ១០%ននកមមករនិលោជតិសរុប 

- ចប់ពី២០១នាក ់ដល ់៥០០នាក់ រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូន
ជ្ជង ៨%ននកមមករនិលោជិតសរុប 

- បូកបបនទម៥០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូនជ្ជង ៤%នន
កមមករនិលោជិតសរុប 

- ចប់ព ី២៥០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូនជ្ជង     



១១០នាក ់
+ របជ្ជពលរដឌអាចលសបីសំុលធវីជ្ជកូនជ្ជងានលៅតាមបណ្តថ សហរគាស 
រគឹោះសាទ នបដលមានការហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបច។ំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះហតាធលខាធលើសញ្ញា បរតសសិស-និសសតិ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះហតទលលខាលលីសញ្ជដ បរតសិសស-នសិសតិ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័រគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
 ទូរសព័ធលលខ : ០២៣ ៨៨២ ៩១៩ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផបីញ្ជជ កព់ីករមិតននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល និងរតូវានទទួលសាគ លជ់្ជផលូ វការ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួលលខ ១០០៩ សហវ .របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ សថពីី

ការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ  
 របកាសលលខ ០៦៧ /១៥ កប/ របក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 

 សញ្ជដ បរតរតូវានទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ
ជីវៈ តាមករមិត នងិជំនាញ ។ 

 សិសស-និសសតិអាហារូបករណ៍្មិនមានកនរមលសវា 
 រគឹោះសាទ នសិការតូវបងក់នរមលសវា សរមាប់សិសស-និសសតិបដលសិកាបង់នថល  

១- តនមលលដីមផទីទួលានលសវា: ៨ ០០០លរៀល កបុ ងសញ្ជដ បរត១ 
២- រយៈលពលផថលល់សវា: មិនកំណ្ត ់
៣- សុពលភាពននលសវា: អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 បញ្ជ ីល ម្ ោះរបកាសលទនផលរបឡងចូល 
 បញ្ជ ីល ម្ ោះរបកាសលទនផលរបឡងបញ្ច ប់ជ្ជប់ជ្ជសាទ ពរ 
 សញ្ជដ បរត ឬសញ្ជដ បរតសមមូល )មុនលពលចូលលរៀន(  

លោបល ់ រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ រតូវបញ្ជូ នសញ្ជដ ប
រតសិសស-និសសតិលដីមផលីសបីសំុហតទលលខា មកការោិលយ័ជំនាញលរកាយលពល
របកាសលទនផលោ៉ា ងយូរបផុំតរយៈលពល ០៣បខ ។ 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះបញ្ាកិារ្ឹុះស្ថា នសរិា 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិការគឹោះសាទ នសិកា 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័រគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
 ទូរសព័ធលលខ : ០២៣ ៨៨២ ៩១៩ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផឱី្យរគឹោះសាទ នសិកា នងិអងគការ/សមាគមជ្ជតិ នងិអនថរជ្ជតិបដលលធវីការ   
បណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ ទទួលានភាពរសបចាប ់

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 សារាចរបណ្នាលំលខ ០១ សរណ្ន ចុោះនថៃទី០៨ បខកុមភៈ ឆ្ប  ំ ២០១១ សថីពី
ការលលីកកមពសគុ់ណ្ភាព និងរបសិទនភាពននការង្ករអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 របកាសលលខ ០៧២/១១ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៤ បខមនីា ឆ្ប ២ំ០១១ សថពីី
ចុោះបញ្ជ ិការគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 របកាសលលខ ០៦៧/១៥កប/របក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសល់ៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
សិកា 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រគឹោះសាទ នសិកា អងគការ សមាគមជ្ជត/ិអនថរជ្ជតិ បដលមានបំណ្ងលបីកវគគប
ណ្ថុ ោះបណ្តថ លជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ មនិកណំ្ត ់      
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

I. ចុោះបញ្ជ ិកាអងគការ /សមាគមជ្ជត ិនងិអនថរជ្ជត៖ិ  
1. លិខិតលសបីសំុ 
2. លិខិតទទួលសាគ លព់ីរកសួងការបរលទស នងិសហរបតបិតថកិារអនថរជ្ជតិ/

រកសួងមហានផធ 
3. កិចចរពមលរពៀងគលរមាងការសកមមភាព នងិបផនការថវកិាសរមាប់រយៈលពល 

០៣ឬ ០៥ឆ្ប  ំជ្ជភាសាបខមរ និងភាសាអង់លគលស 
4. លិខិតផថលសិ់ទនិតណំ្តងអងគការលៅរបលទសកមពុជ្ជ នងិរបវតថរូិបសលងខប 
5. វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់មមសិទនិអគារ /កិចចសនាជួលអគារ  
6. រចនាសមព័ននរគប់រគងអងគការ 
7. បញ្ជ ីរាយនាមគណ្ៈរគប់រគង សា្សាថ ចរយ និងបុគគលិកជ្ជតិ និងអនថរជ្ជត ិ

- បញ្ជ ីរាយនាមអបករគប់រគង 
- បញ្ជ ីរាយនាមសា្សាថ ចរយ 
- បញ្ជ ីរាយនាមបុគគលិក 

8. កមមវធិីសិកាតាមមុខជំនាញបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
9. បញ្ជ ីរាយនាមសិសស-និសសតិ និងសិកាខ កាមកពុំងទទួលការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

10. លហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នរូបវន័ថ និងសមាភ រៈបរកិាខ រ 
- ទំហនំផធដ ីអគារ លរាងជ្ជង បនធប់ពិលសាធន៍ សាលរបជុំ។ល។ 



- សមាភ រៈបរកិាខ រលរាងជ្ជង មនធីរពិលសាធន ៍
- សមាភ រៈឧបលទសបលរងៀន 
- បណ្តត លយ័ និងលសៀវលៅ ឯកសារ 

11. រូបថតទីតាងំ នងិសកមមភាព 
II. ចុោះបញ្ជ ិការគោឹះសាទ នសិកា៖ 

1. ឯកសាររដឌាល 
- ពាកយលសបីសំុ 
- រចនាសមព័ននរគប់រគង 
- បផនការយុទនសា្សថ  
- វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់មមសិទនិអគារ /កិចចសនាជួលអគារ (អគារតរមូវឱ្យ

រសបតាមករមិតននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល) ករណី្ផ្លល សប់ថូ ររតូវជូនដំណឹ្ង
ជ្ជលាយលកខណ៍្អកសររតឹមរតូវ 

2. បផនការសិកា កមមវធិីសិកា នងិវធិសីា្សថបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
- បផនការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
- កមមវធិីសិការសបតាមសថងដ់្ឋជ្ជត ិ 
- វធិីសា្សថបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបផអកលលីសមតទភាព 

3. លហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នរូបវន័ថ និងសមាភ រៈបរកិាខ រ 
- ទំហនំផធដ ីអគារ លរាងជ្ជង បនធប់ពិលសាធន៍ សាលរបជុំ។ល។ 
- សមាភ រៈបរកិាខ រលរាងជ្ជង មនធីរពិលសាធន ៍
- សមាភ រៈឧបលទសបលរងៀន 
- បណ្តត លយ័ )លសៀវលៅ ឯកសារ(...  

4. គណ្ៈរគប់រគង សា្សាថ ចរយ និងបុគគលិក 
- បញ្ជ ីរាយនាមអបករគប់រគង )ភាជ បម់កជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត និងបទ

ពិលសាធន៍ការង្ករ( 
- បញ្ជ ីរាយនាមល ម្ ោះសា្សថចរយ )សូមភាជ ប់មកជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត 

បទពិលសាធន៍ និងកចិចសនាការង្ករ (  
- បញ្ជ ីរាយនាមល ម្ ោះបុគគលិក )សូមភាជ បម់កជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត បទ

ពិសល្ ធន ៍និងកិចចសនាការង្ករ( 
5. បទបញ្ជជ នផធកបុ ង 

- កមមវធិីននការរបឡងឆមាស របឡងបញ្ច ប់ និងការវាយតនមលការ      ប
ណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងការដ្ឋកព់ិនធុ 

- លកខខណ្ឍ កបុ ងការរបឡងលរជីសលរសី ឬលរជសីលរសីឲ្យចូលលរៀន៖ 
- បទបញ្ជជ សថពីីអវតថមានកបុងការសិកា 
- បទបញ្ជជ រគប់រគងសិសស និសសតិ និងបទបញ្ជជ លផសង លៗទៀត 

លោបល ់ រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈទងំអស ់ បដលមាន
ករមិតបណ្ថុ ោះបណ្តថ លរយៈលពលចប់ព ី ០៣បខលឡងី រតូវបំលពញសំណំុ្បបបបទ
ចុោះបញ្ជ ិកាលៅរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (នាយកដ្ឋឌ ន
រគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា) តាមលកខខណ្ឍ របសរ់កសួង លដមីផកីាល យជ្ជ រគឹោះសាទ ន
សិការសបចាប់។ 

 

 



ធសវាការងារ និងព័ត៌ នទីផារការងារ 

ល ម្ ោះលសវា លសវាការង្ករ និងពត័៌មានទីផារការង្ករ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ទភីាប កង់្ករជ្ជតមុិខរបរ នងិការង្ករ 
 អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ីសង្កា ត់ទកឹល អក់១ ខណ្ឍ ទួលលគាក  
 រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសពធលលខ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៦៩២ 
 អុីបម៉ាល : info@nea.gov.kh 
 លគហទំព័រ : www.nea.gov.kh 

អបកលរបរីាសល់សវាទងំអសអ់ាចទទលួានលសវាទងំអសរ់បស ់NEA តាមរយៈ
មលធាាយសំខាន់ៗ ចនំនួ ២ គ៖ឺ 

១-តាមរយៈលសវាជួរមុខ បដលមាន ៩ ទតីាងំ៖ 
- មជឈមណ្ឍ លការង្កររាជធានភីបលំពញ (សទិតលៅអគារលលខ៣ មហាវថិីសហ

ព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១ ខណ្ឍ ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ, ទូរសពធ 
០២៣ ៦៣៣ ៦០០២) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថាតដ់បំង (សទតិលៅផលូ វលលខ១ ភូមិបរពកមហា
លទព សង្កា តស់ាវ យលា៉ា  រកងុាតដ់ំបង លខតថាតដ់ំបង, ទូរសពធ ០៥៣ 
៧៣៣ ១១១)  

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថលសៀមរាប (សទិតលៅសង្កា ត់សលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតថលសៀមរាប, ទូរសពធ ០៦៣ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំត (សទិតលៅភូមិ១ឧសភា សង្កា ត់កពំងក់ណ្តថ
ល រកុងកពំត លខតថកំពត, ទូរសពធ ០៣៣ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថសាវ យលរៀង (សទតិលៅភូមិលមលភលីង សង្កា ត់សាវ យ
លរៀង រកុងសាវ យលរៀង លខតថសាវ យលរៀង, ទូរសពធ ០៤៤ ៧១៥ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថតាបកវ (សទតិលៅភូមិ៣ សង្កា ត់រការកបុ ង រកងុដូន
បកវ លខតថតាបកវ, ទូរសពធ ០៣២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំងច់ម (សទិតលៅភូមិ៧ សង្កា តក់ំពង់ចម រកុង
កំពងច់ម លខតថកំពងច់ម, ទូរសពធ ០៤២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំងធ់ ំ (សទិតលៅភូមិអាចរយលាក ់ សង្កា ត់អាច
រយលាក់ រកុងសធឹងបសន លខតថកំពង់ធ,ំ ទូរសពធ ០៦២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថនរពបវង (សទិតលៅភូម១ិ សង្កា តក់ំពង់លាវ រកុង
នរពបវង លខតថនរពបវង, ទូរសពធ ០៤៣ ២១០ ២៧៧) 

២-លសវាតាមរបព័ននបលចចកវទិាព័តម៌ាន៖  

- លគហទំព័រ:www.nea.gov.kh 
- បណ្តឋ ញសងគម:Facebook/neakhmer 
- កមមវធិីតាមទូរសពធនដ: Mobile Application “NEA Job Search” 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលល់សវាការង្កររបកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និងរបសិទនភាពជូនដលភ់ាគីពាក់
ព័ននកបុងទផីារការង្ករ តាមរយៈការផគូផគងរវាងអបកបសវងរកការង្ករលធវ ី នងិ
កបនលងការង្ករទំលនររសបតាមតរមូវការរបសន់ិលោជក 

 របមូល វភិាគ ចងរកង នងិផសពវផាយពត័ម៌ានទផីារការង្ករ លដីមផ ី     ជ្ជ
មូលដ្ឋឌ នកបុងការផថលល់សវាការង្កររបកបលដ្ឋយរបសិទនភាព និងផថលព់័តម៌ាន
លៅដលអ់បកលរៀបចំលគាលនលោាយ នងិអបកផថលក់ារអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល។ 

mailto:info@nea.gov.kh
http://www.nea.gov.kh/
http://www.nea.gov.kh/


មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 អនុរកតឹយលលខ៦៥ អនរក.បក ចុោះនថៃទី២៩ បខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៥ សថពីីការ
បលងាីតគណ្ៈកមាម ធិការជ្ជតិបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល។ 

 អនុរកតឹយលលខ ៦៧ អនរក .បក ចុោះនថៃទី២៧បខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៩សថីពកីារ
បលងាីតនិងដ្ឋក់ឱ្យដំលណី្រការទីភាប ក់ង្ករជ្ជតិមុខរបរ នងិការង្ករ។ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៧ អនរក .បក ចុោះនថៃទី១៣ បខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១១ សថពីីការ
របមូល នងិចងរកងព័តម៌ានទផីារការង្ករ។ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនឋបុគគល នងិនីតបុិគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 

រកមុលគាលលៅ ឬអតថិជិនបដលលរបរីាសល់សវារបស ់NEA នងឹទទលួានសថងដ់្ឋ
លសវាលដ្ឋយមនិគតិកនរម ៖ 
១-សរមាបន់លិោជក៖ 

- ចុោះរបកាសដណឹំ្ងលរជីសលរសីបុគគលិកតាមរយៈទរមង់ជ្ជរកដ្ឋស នងិ តាម   
រយៈរបព័នន Online។ 

- ទទួលានការផគូ ផគង និងផគត់ផគង់កមាល ងំពលកមមជ្ជសវយ័របវតថិតាមរបព័នន       
កុំពយូទ័រ និងរសបតាមតរមូវការ 

២-សរមាបអ់បកបសវងរកការង្ករលធវ៖ី 
- ចុោះល ម្ ោះបសវងរកការង្ករលធវីតាមរយៈទរមង់ជ្ជរកដ្ឋស និងតាមរយៈ Online 
- ទទួលានផគូ ផគង និងបញ្ជូ នលៅកាន់និលោជក លដីមផសីមាភ ស និងទទួលាន

ការង្ករ 
៣-សរមាបអ់បកផឋលក់ារអបរ់បំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល៖ 

- ទទួលានព័តម៌ានទផីារការង្ករសរមាប់លរៀបចំ និងអភិវឌណកមមវធិបីណ្ឋុ ោះ
បណ្តឋ លរសបតាមតរមូវការទីផារការង្ករ 

- ជួយបសវងរកការង្ករលធវី នងិកបនលងលធវកីមមសិកាដលសិ់សស-និសសតិ 
- បណ្នាអំំពអីាជពី នងិមុខរបរ ដលសិ់សស-និសសតិ 
ផសពវផាយនូវកមមវធិ ីនងិវគគអប់របំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

១-សរមាបន់លិោជក៖ 
- របកាសដណឹំ្ងលរជីលរសីបុគគលិកបដលមានសុពលភាព និងបញ្ជជ កព់ីតរមូវការ

ចាសល់ាស ់(ឧទហរណ៍្ៈ ចំននួលរជីសលរសី, ជំនាញ, លភទ...) 
- អាសយ័ដ្ឋឌ ន និងលលខទូរសពធទំនាកទ់ំនងរបសរ់កុមហ ុន 

២-សរមាបអ់បកបសវងរកការង្ករលធវ៖ី 
- របវតថិរូបសលងខបឬទរមង់ចុោះល ម្ ោះរបសទ់ភីាប ក់ង្ករជ្ជតមុិខរបរ និងការង្ករ 
- ឯកសារបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ (ឧទហរណ៍្ៈ អតថសញ្ជដ ណ្បណ្ត...) 
- ឯកសារបញ្ជជ កក់រមិតអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល ឬជំនាញ (ឧទហរណ៍្ៈ 

វញិ្ជដ បនបរត, សញ្ជដ បរត...) 
៣-សរមាបអ់បកផឋលក់ារអបរ់បំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល៖ 

- របកាសព័តម៌ានសថីពកីមមសិកាការង្ករឬវគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបដលមានសុពល
ភាព និងមានបញ្ជជ ក់ចាសល់ាស ់(ពីចនំនួ នងិជំនាញ...) 

- អាសយ័ដ្ឋឌ ន និងលលខទូរសពធទំនាកទ់ំនងរបសស់ាលា។ 
លោបល ់  

 

 



ការចុុះបញ្ាកិាសហរាស រ្ឹុះស្ថា ន និងរមមររនិធោជិតរនងុធបឡាជ្ជតិរបបសន្ិសខុសងគម 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករនិលោជិតកបុ ងលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

លបឡាជ្ជតរិបបសនថសុិខសងគម )ប.ស.ស (  
 កបុ ងបរលិវណ្រកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ អគារលលខ៣ មហាវ ិ

ថីសហព័ននរុសស ីសង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ ទួលលគាក  រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ៖ ០២៣ ៨៨ ២៤ ៣៤  ,០២៣ ៩៩ ៨៤ ១៧, ០២៣ ៩៩ ៨៤ 

១៨ ,            ០២៣ ៩៩ ៨៤ ១៩  
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៨៨ ២៦ ២៣ 
 របអប់សំបុរត P.O.Box 70 
 លគហទំព័រ៖ www.nssf.gov.kh 
 សារលអឡចិរតូនចិ៖ www.info@nssf.gov.kh 
 Page Facebook: លបឡាជ្ជតិរបបសនថសុិខសងគម ឬ 

www.facebook.com/nssfpage 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ធានាសនថិសុខរាក់ចណូំ្ល  ,រមួចំបណ្កកាត់បនទយភាពរកីរក, លលីកកមពសស់ទិរ
ភាពសងគម លដ្ឋយផថលជូ់នការធានារា៉ា ប់រងបផបកហានភិ័យការង្ករ  ,បថទសុំខ

ភាព និងរាក់លសាធននិវតថន ៍

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស /រកម/០៩០២/០១៨ ចុោះនថៃទី២៥ បខកញ្ជដ  ឆ្ប ំ
២០០២ សថពីីរបបសនថិសុខសងគមសរមាប់ជនទងំឡាយបដលសទិតលៅលរកាម

បទបផញ្ដតថ ិននចាប់សថីពកីារង្ករ 
 របកាសលលខ ០២១កប /របក ចុោះនថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកា

សហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករនិលោជតិ កបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខ
សងគម 

 របកាសលលខ ២៨៥ កប /របក ចុោះនថៃទី១៨ បខវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១៤ សថីពកីារបក
សរមួលរបការ៣ របការ៤ និងរបការ៥ ននរបកាសលលខ០២១ កប/របក ចុោះ

នថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករ
និលោជិត កបុងលបឡាជ្ តិរបបសនថិសុខសងគម 

 លសចកថីជូនដំណឹ្ងលលខ១២៧ កប /សជណ្ ចុោះនថៃទី០២ បខឧសភា ឆប ្ ្ំ
២០១៦ សថពីីការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិលោជិតកបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខ
សងគម 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល  និងនតីិបុគគល (និលោជក នលិោជិត សហរគាស រគឹោះសាទ ន និង
កមមករ) 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- កនមលលសវាៈ មិនគិតកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ៣០នថៃ 

- ផថល ់ “វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជ ិកា សហរគាស រគឹោះសាទ ន”  
- ផថល ់ “លលខអតថសញ្ជដ ណ្ ”នងិលចញប័ណ្តសមាជកិ ប.ស.ស ជូនកមមករនិលោជតិ

មាប ក់ លៗដ្ឋយឥតគតិនថល  
- ប័ណ្តសមាជិក ប .ស.ស ខូច ឬាតប់ង់ សាមជីនបដលជ្ជមាច សប់ណ័្តរតូវជូន

ដំណឹ្ងលៅនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន និងរតូវលសបីសំុទុតិយតាកបុងរ
យៈលពលោ៉ា ងយូរ ៣០ )សាមសិប)នថៃ បនាធ ប់ពកីាលបរលិចឆទននការជូន ដណឹំ្ង។ 
ការផថលប់័ណ្តទុតយិតាតរមូវឱ្យសាមជីនបង់រាក ់ ២ ,០០០ )ពីរពាន់( លរៀល ជូន

http://www.nssf.gov.kh/
http://www.info@nssf.gov.kh/
http://www.facebook.com/nssfpage


លៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម។ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ ន បដលកំពុងដំលណី្រការ រតូវមកចុោះបញ្ជ ិកាកបុ ងរ
យៈលពលោ៉ា ងយូរ ៤៥ (បសសិបរា)ំ នថៃ បនាធ ប់ពីរបកាសលលខ០២១កប 
របក/ចុោះនថៃទ១ី១ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិ
កមមករនិលោជិត កបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថសុិខសងគម ចូលជ្ជធរមាន 

 ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ នបដលលបីកដំលណី្រការលរកាយកាលបរលិចឆទចូលជ្ជ
ធរមានននរបកាសលលខ ០២១កប /របក ចុោះនថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថី

ពីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិកមមករនិលោជិត កបុ ង លបឡាជ្ជតិរបបសនថិ
សុខសងគម រតូវមកចុោះបញ្ជ ិកាកបុងរយៈលពលោ៉ា ងយូរ ៤៥ )លសសិបរា)ំនថៃ 

បនាធ បព់ីកាលបរលិចឆទននការចប់លផថីមលបីកស ហរគាស រគឹោះសាទ នជ្ជសាទ ពរ ។ 
 និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលផញីបញ្ជ ីល ម្ ោះកមមករនិលោជិត

លៅកបុ ងសហរគាសរបសខ់លួ នមកលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម លដមីផចុីោះ
បញ្ជ ិកា 

 ការលផញីល ម្ ោះកមមករនិលោជិត រតូវលធវីកបុងលពលដំណ្តលគាប នឹងការលផញីទរមង់
បញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន 

 ទរមងក់បុ ងឧបសមពន័ន “០១.១” ឬលៅថាទរមង់ “បញ្ជ ិកាសហរគាស 
រគឹោះសាទ ន” ននរបកាសលលខ០២១កប របក/ចុោះនថៃទ១ី១ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិកមមករនិលោជតិ កបុ ងលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម។ និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលផញីភាជ បម់ក
ជ្ជមួយនងឹទរមង់ “១.០១ ”នូវ “បញ្ជ ិកាពាណិ្ជជកមម ”បដលលចញលដ្ឋយ

រកសួងពាណិ្ជជកមម ឬលិខិតតូបករណ៍្គតិយុតថសមមូលដនទលទៀត  
 លរៀងរាលប់ខនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវផថលរ់ាយការណ៍្

អំពចីំនួនកមមករនិលោជិតលៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម ោ៉ា ងយូរបំផុត
រតឹមនថៃទ២ី០ ននបខបនាធ ប ់

 រាយការណ៍្អពំីចនំួនកមមករនិលោជិត បដលរតូវផថលជូ់នលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម អាចតាម “ទរមង់រកដ្ឋស ”ឬ”ទរមង់លអឡចិរតនូិច ”លដ្ឋយ
មានភាជ បលិ់ខិតបញ្ជូ ន ចុោះហតទលលខាលដ្ឋយនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស 
រគឹោះសាទ ន។ 

 ឯកសារភាជ បក់បុ ងទរមង ់ស របសន់ិលោជក ឬសហរគាស “០១.១” បញ្ជ ិកា
ពាណិ្ជជកមម និងបញ្ជ ីកមមករនិលោជិត រតវូមាន៖ រគឹោះសាទ ន (“០២.១
ទរមង់) 

 កមមករនិលោជិតបដលរតូវចុោះបញ្ជ ិកាលឡងីវញិ រតូវបំលពញសលាកបរត
ព័ត៌មាន នងិមានឯកសារផ្លធ លខ់លួ នសំខាន់ៗ រមួមាន អតថសញ្ជដ ណ្បណ្ត
សញ្ជជ តិបខមរ ឬលិខិតឆលងបដន លសចកថីចមលងសំបុរតកំលណី្ត លសៀវលៅរគួសារ 
និងលសៀវលៅសាប កល់ៅ។ 

លោបល ់ និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ នទងំអស ់បដលសទិតលៅលរកាមចាប់សថីពី
របបសនថិសុខសងគមសរមាប់ជនទងំឡាយបដលសទិតលៅលរកាមបទបផញ្ដតថិនន
ចាប់សថពីីការង្ករ ានចុោះបញ្ជ ិកាលៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម និងមានកមម
ករនិលោជិតចប់ពី ៨ (រាបំី)នាក់លឡងីលៅរតូវមានកាតពវកិចចបង់ភាគទន។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ក្រសងួធនធានទឹរ នងិឧតុនិយម 
អាគារលលខ៣៦៤ មហាវថីិរពះមុនីវង្ស សង្កា តផ់ារល ីមថាូវ ខណ្ឌ ចំការមន  

រាជធានីភនំលពញ រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ទូរសព័ទ : (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៦៧០ 
ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៣៤៥ 

អីុមមល៉ : mowram@cambodia.gov.kh 
លេហទំពរ័ : http://www.mowram.gov.kh 
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អាជ្ញា ប័ណ្ណ ទឹរ 

ល ម្ ះលសវា អាជាា ប័ណ្ណទឹរ 

ររសួង្/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ររសួង្ធនធានទរឹ នងិ្ឧតុនយិម 
 អាគារលលខ៣៦៤ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស សង្កា ត់ផារល ីមថាូវ ខណ្ឌ ចំការមន 
រាជធានីភនំលពញ រពះរាជាណាចរររមពុជា 

 ទូរសព័ទ : (៨៥៥)២៣ ២១៦ ៦៧០ 
 ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៣៤៥ 
 អុីមម៉ល : mowram@cambodia.gov.kh 
 លេហទំព័រ : http://www.mowram.gov.kh 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផតលល់សវា 

ល ីមបឲី្យអនរលរបីរាសទ់រឹទទួលានវូវសិទធិរនុង្ការលរបីរាស ់ នងិ្លធនីអាជីវរមម 
លោយរសបលៅតាមលរខខណ្ឌ ននអាជាា បណ័្ណ 

មូលោា នេតយុិតត 
រពះរាជររមលលខ នស.ររម.០៦០៧.០១៦ ចុះនថៃទី២៩ មខមថុិនា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរបកាសឲ្យលរបីចាប់សតពីីការរេប់រេង្ធនធានទឹរលៅរនុង្រពះ
រាជាណាចរររមពុជា 

អតថិជិនម លមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុេគល ឬ នីតបុិេគល ទងំ្ឯរជន ឬ សាធារណ្ៈ 

សតង្ោ់លសវា រំពុង្លរៀបចំឲ្យានសមរមយ 

តរមវូការឯរសារ  
ល មីបទីទលួានលសវា 

រំពុង្លរៀបចំឲ្យានសមរមយ 

លោបល ់  ការផតលអ់ាជាា បណ័្ណទរឹសំលៅការពារការរេប់រេង្ទំនាសល់ផសង្ៗរនុង្ការលរបី
រាសទ់ឹរ និង្ធានាាននិរនតរភាព 

 រាលអ់នរលរបីរាសទ់ឹរទងំ្អសល់លីរមលង្មតការលរបីរាសជ់ាលរខណ្ៈ
រេួសារ ចាំច់រតូវមតសំុអាជាា បណ័្ណ 

 អាជាា ប័ណ្ណទឹររតូវោរ់សំុលៅររសួង្ធនធានទរឹ នងិ្ឧតុនិយម 
 ទរមង្់មបបបទនឹង្មានការមចរជូន ឬផតលជូ់នលៅររសួង្ធនធានទរឹ នងិ្
ឧតុនយិម 
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ររសងួព័ត៌មាន 
អគារលលខ៦២ មហាវថីិរពះមុនីវងស សង្កា តរ់សះចក ខណ្ណដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 

ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
លគហទំពរ័ : www.info.gov.kh 
អីុមមល៉ :  info@inb.gov.kh 
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ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្មតាម្ប៉ា ណូ 
 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ១ឆ្ន  ំ      ១,២០០,០០០ លរៀល 
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ៦មខ ៨០០,០០០ លរៀល 
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ៣មខ ៤០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៣មខ, ៦មខ,១ឆ្ន  ំ(បីមខ, របមំួយមខ, មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា     ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមម មដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរពាក់

ព័នធ 

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្ម តាម្ម្ធ្យោបយដឹរជញ្ជូនធ្ផសងៗ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមម តាមមលធាបយ ដឹកជញ្ជូ ន    
លផសងៗ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមមលធាបយដកឹជញ្ជូ នលផសងៗ 

 ១ឆ្ន  ំ ៤០០,០០០ លរៀល 
 ៦មខ ២០០,០០០ លរៀល 
 ៣មខ ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៣មខ, ៦មខ,១ឆ្ន  ំ(បីមខ, របមំួយមខ, មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមមមដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរ ពាក់
ព័នធ 

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្ម តាម្អាហ្វសី 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមម តាមអាហវសី 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមអាហវសី  ២០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមមមដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរ ពាក់

ព័នធ 
លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល

ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
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       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តផសពវផាយពាណិជជរម្មតាម្ប័ណណ របកាស 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប័ណ្ណរបកាស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប័ណ្ណរបកាស  មនិគតិនថល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុ    ០១ចាប ់
 គំរូប័ណ្ណរបកាស    ០២ចាប ់

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
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       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 
 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម ជាភ្នន រ់ងារផសពវផាយពាណិជជរម្ម 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម ជាភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : 
 ភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម  លបីក       ១,២០០,០០០ លរៀល 
 ភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម  បនត ៨០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមម មដលទទួលសាគ លព់ីអាជាា ធរ 

ពាក់ពន័ធ 

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តធ្ោសនាម្ហាជន 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលឃាសនាមហាជន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : លឃាសនាមហាជន   មនិគតិនថល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុ    ០១ចាប ់
 គំរូលិខិតលឃាសនា   ០២ចាប ់

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 

http://www.information.gov.kh/


       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 
 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មរ្ឹឹះស្ថថ នធ្បឹះពុម្ពផាយ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមរគឹះសាថ នលបះពមពផាយ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 រគឹះសាថ នលបះពុមពផាយ  លបីក       ១,២០០,០០០ លរៀល 
 រគឹះសាថ នលបះពុមពផាយ  បនត            ៦០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ ចាប ់ 
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០១ ចាប ់
 លសចកតីរាយការណ៍្ទពវ សមាា រ លរគឿងម៉ាសីុន ០២ ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការលបះពុមពមចកផាយ 
 មិនរតូវលបះពុមពនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដលអាសអាភាស ប៉ះ

ពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប់ របនពណី្ វបបធម៌ជាត ិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិសុខ 
សណាត ប់ធាន ប់សងគម 

 មិនរតូវទទួលលបះពុមពចមលងអតថបទ ឯកសារ នងិលសៀវលៅលដ្ឋយ គាម នការ
អនុញ្ញា តពីមាច ស ់សាន នដនិពនធ រកមុហុ៊ន ឬសាមជីនរកសួង មដលពាក់ពន័ធ 

 មាច សអ់ាជីវកមមលរាងពុមពរតូវរកាទិននន័យសថតិិសតីពីការលបះពុមព ដូចជា 
លសៀវលៅ ទសសនាវដត ី កាមសត រពតឹតបិរត....និងចមលងជូន នាយកដ្ឋា ន
រគប់រគងលរាងពុមព ននអគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មធ្ោងពុម្ព 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមលរាងពុមព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 លរាងពុមព   លបីក ៨០០,០០០ លរៀល 
 លរាងពុមព   បនត ៤០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ ចាប ់ 
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)               ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០១ ចាប ់
 លសចកតីរាយការណ៍្ទពវ សមាា រ លរគឿងម៉ាសីុន ០២ ចាប ់
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លោបល ់  លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការលបះពុមពមចកផាយ 
 មិនរតូវលបះពុមពនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដលអាសអាភាស ប៉ះ

ពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប់ របនពណី្ វបបធម៌ជាត ិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិសុខ 
សណាត ប់ធាន ប់សងគម 

 មិនរតូវទទួលលបះពុមពចមលងអតថបទ ឯកសារ នងិលសៀវលៅលដ្ឋយ គាម នការ
អនុញ្ញា តពីមាច ស ់សាន នដនិពនធ រកមុហុ៊ន ឬសាមជីនរកសួង មដលពាក់ពន័ធ 

 មាច សអ់ាជីវកមមលរាងពុមពរតូវរកាទិននន័យសថតិិសតីពីការលបះពុមព ដូចជា 
លសៀវលៅ ទសសនាវដត ី កាមសត រពតឹតបិរត....និងចមលងជូន នាយកដ្ឋា ន
រគប់រគងលរាងពុមព ននអគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មស្ថថ នីយវិទ្យផុាយផ្ទទ ល,់ វិទ្យផុាយបនត, ទ្ូរទ្សសន៍ផាយផ្ទទ ល-់បនត, 
ទ្ូរទ្សសន៍ខ្ខសកាប និងទ្ូរទ្សសន៍ផាយតាម្       របព័នធធ្ផសងៗ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុផាយផ្ទទ ល,់ វទិយុផាយបនត, ទូរទសសនផ៍ាយ
ផ្ទទ ល-់បនត, ទូរទសសន៍មខសកាប នងិទូរទសសន៍ផាយតាមរបព័នធលផសងៗ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបពីរងកីលសរភីាពការផាយព័ត៌មានជាតិ និងអនតរជាត ិការអប់រ ំចំលណ្ះដងឹ
ទូលៅ ការកំសានត តាមរយៈវទិយុ ទូរទសសន ៍ទូរទសសន៍មខសកាប ជូនដលរ់បជា
ពលរដាលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា នងិសកលលោក តាមទិសលសាល ក មបលក 
លលឿន ទុកចិតតបន លពលណា ទណីា កប៏ន 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជនជាតិមខមរ  ឬនតីិបុគគលមដលកណំ្ត់លដ្ឋយចាប់ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប ់សតីពីការបលងាីតរកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹតលៅរបសរ់កសួងព័តម៌ាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីព ីការ

មកសរមួលអគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 លបីកអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុផាយផ្ទទ ល,់ វទិយុផាយបនត,ទូរទសសន៍ផាយ ផ្ទទ ល-់

បនត,ទូរទសសន៍មខសកាប និងទូរទសសនផ៍ាយតាមរបព័នធលផសងៗ មនិគតិនថល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីវទិយុផាយផ្ទទ ល ់    ៤០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីវទិយុផាយបនត   ២០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយផ្ទទ ល ់                 ៨០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយបនត                  ៣០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយតាមរបពន័ធលផសងៗ (មខសកាប, លៅរាជ

ធានីភនំលពញ)                                                 ៨០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយតាមរបពន័ធលផសងៗ (មខសកាប, កំរតិ

រសុក ឬឃុ ំសង្កា ត់)                                             ៤០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 

http://www.information.gov.kh/


សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 
តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុរបកបអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុ ទូរទសសន៍ ទូរទសសន៍មខសកាប 
(បញ្ញជ ក់ពីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន) 

 ជីវរបវតតិសលងេបបិទរូបថត ៤x៦ (បញ្ញជ កព់ីអាជាា ធរឃុ ំសង្កា ត់)                                        
 លិខិតលកា លលទស                                    
 អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលសៀវលៅរគសួារ រូបថត ៤x៦ ចំនួន៤ សនលឹក 
 កិចចសនាអាជីវកមម 
 តារាងលមអិតទពវសមាា រភាជ ប់មកជាមួយនូវកាតាឡុកម៉ាសីុនផាយ 

(Catalogue Transmitter) 
 គលរមាងសិកាសមទិធិលទធភាព ឬតារាងអលងាតទូលៅ 
 បលង់ទតីាងំអាជីវកមម (បញ្ញជ កព់ីអាជាា ធរឃុ ំសង្កា ត់) 
 លកេនតិកៈ ឬ អាជាា បណ័្ណរកសួងពាកព់័នធ 
 របយការណ៍្ផាយរបសអ់ងគភាព 

លោបល ់ រាលដ់ំលណី្ការផាយរបសស់ាថ នីយ រតូវលគារពតាមរដាធមមនុញ្ា បញ្ាតិចាប ់កិចច
សនា បទបញ្ញជ  លសចកតីមណ្នាមំផនកលសាតទសសន៍ ចាប់សតីព ីរបបសារពត័៌មាន 
ចាប់សតីពីកមមសិទធិបញ្ញា  ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ការនាចូំល ការតលមលងី ការ
ផ្ទល សប់តូរឧបករណ៍្បរកិាេ រផាយវទិយុ ទូរទសសន៍  រតូវមានការអនុញ្ញា តពី រកសួង
ព័ត៌មាន លហយីមុនដំលណី្រការផាយរតូវ ជូនដណឹំ្ងមក រកសួងពត័៌មាន រតតួពនិិ
តយបលចចកលទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មផាយតាម្របព័នធធ្អឡចិរតូនិច 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 អាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ    លបីក ៤០០,០០០ លរៀល 
 អាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ    បនត    ៨០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ
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ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម កាខ្សតផាយភ្នស្ថជាតិ ឬភ្នស្ថបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស     លបកី   ៤០០,០០០ លរៀល 
 កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស     បនត     ៥០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់
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លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម កាខ្សតផាយភ្នស្ថជាតិ និងបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម កាមសតផាយភាសាជាត ិនិងបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 កាមសតផាយភាសាជាត ិនងិបរលទស លបីក ៥០០,០០០ លរៀល 
 កាមសតផាយភាសាជាត ិនងិបរលទស បនត ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់
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លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម ទ្សសនាវដតី 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម ទសសនាវដតី 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាត ិ  លបីក ៦០០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាត ិ  បនត ៨០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាតិ និងបរលទស លបីក ៨០០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាតិ និងបរលទស បនត ៨០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
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 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម រពឹតតិបរត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម រពឹតតិបរត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 រពឹតតិបរតភាសាជាត ិ  លបីក ៤០០,០០០ លរៀល 
 រពឹតតិបរតភាសាបរលទស ឬភាសាជាត ិនងិបរលទស លបកី   ៥០០,០០០ លរៀល 
 រពឹតតិបរត   បនត ៤០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តបតូរធ្ ម្ ឹះកាខ្សតភ្នស្ថជាតិ កាខ្សតភ្នស្ថបរធ្ទ្ស,         

ទ្សសនាវដតីភ្នស្ថជាតិ ទ្សសនាវដតីភ្នស្ថបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តបតូរល ម្ ះកាមសតភាសាជាតិ កាមសតភាសាបរលទស, ទសស
នាវដតីភាសាជាត ិទសសនាវដតភីាសាបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : បតូរល ម្ ះកាមសតភាសាជាត ិកាមសតភាសាបរលទស, ទសសនាវដតីភាសាជាតិ    
         ទសសនាវដតីភាសាបរលទស                                 ៣០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
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 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តធ្ផទរសទិ្ធិកាខ្សត, ទ្សសនាវដតី រពឹតតបរត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តលផទរសិទធិកាមសត, ទសសនាវដតី រពតឹតបរត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : លផទរសិទធិកាមសត, ទសសនាវដត ីរពឹតតបរត  ៦០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
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 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មនា ាំចូលកាខ្សត និងទ្សសនាវដតី 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមនាចូំលកាមសត នងិទសសនាវដត ី

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : 
 លបីកអាជីវកមមនាចូំលកាមសត និងទសសនាវដតី ៤០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមនាចូំលកាមសត នងិទសសនាវដតី ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់
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លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តបធ្ងកើតសមា្ម្ស្ថរព័ត៌មាន 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តបលងាតីសមាគមសារព័តម៌ាន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : បលងាតីសមាគមសារព័ត៌មាន   ២០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

http://www.information.gov.kh/


 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តប័ណណ ព័ត៌មានសរមាប់អនរកាខ្សត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តប័ណ្ណព័តម៌ានសរមាប់អនកកាមសត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ប័ណ្ណពត័៌មានសរមាប់អនកកាមសតជនជាតិមខមរ    ៥,០០០ លរៀល 
 ប័ណ្ណពត័៌មានសរមាប់អនកកាមសតជនជាតិបរលទស ២០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុរបសអ់ងគភាព    ០១ចាប ់
 របវតតិរូបសលងេប    ០១ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០១ចាប ់

*សរមាបជ់នបរលទស រតវូមានបណ័្ណអនកសារពត័ម៌ានពរីបលទសលដមី 
លោបល ់  ប័ណ្ណពត័៌មានលនះលចញលដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន នងិលសាតទសសន ៍នន

រកសួងព័តម៌ាន សំរាប់អនកសារពត័៌មានជាតិ នងិអនតរជាតិ។ 
 អនកសារព័តម៌ាន លពលចុះយកពត័៌មានរតវូមតបង្កា ញជូនសមតថកិចច នូវប័ណ្ណ

ព័ត៌មានរបសខ់លួន។ 
 អនកសារព័តម៌ាន មដលលធវីសកមមភាពរបសចកវជិាជ ជីវៈ និងរកម សីលធម៌នន

អនកសារព័តម៌ាន រតូវទទួលខុសរតូវចំលពាះមុខចាប់។ 

http://www.information.gov.kh/


ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តស្ថរបងាក ន់ដដ 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តសារបង្កា ន់នដ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន 
និងលសាតទសសន ៍

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដលកណំ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ៤០,០០០លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៥នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៦មខ (របមំយួមខ) 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុ                                 ០១ចាប ់
 ខលឹមសារ នងិឯកសារពាក់ពន័ធ                 ០១ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបសរកសួង

ព័ត៌មាន 
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ក្រសងួ រិច្ចការនារ ី
ផលូវររុងមាន ់ភូមិដំណាកធំ់៣ សង្កា ត់សទឹង មានជយ័ 

ខណ្ឌ មានជយ័  រាជធានីភនំពពញ 
រូរសពទ័  ៖  ០២៣ ៨៨០ ៧៣៧/៨៨២ ០៤៨ 

                                                                                           ៨៨២ ០៣៩/៨៨២ ០៤៩ 

រូរសារ  ៖  ០២៣ ៨៨០ ៧៣៧ 

 

 

 

 

 

 

  



រិច្ចការពារផលូវច្ាប់សក្ាប់ស្រសត ីនិងក្រេងក្ស ី

ពឈម ោះពសវា កិចចការពារផលូវចាប់សរមាប់ស្រសត ីនិងពកមងរសី 
 

រកសួង/សាា បន័ 
ផតលព់សវា 

 

រកសួងកចិចការនារ ី
 អគគនាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍសងគម 
 នាយកដ្ឋា នការពារផលូវចាប ់

 អាសយ័ដ្ឋា ន :  ផលូវររុងមាន់ ភូមិដណំាកធ់ំ៣ សង្កា ត់សទឹងមានជ័យ    
                       ខណ្ឌ មានជ័យ  រាជធានីភនំពពញ 
 រូរសព័ទអគគនាយករង            :  ០១២ ៩២៦ ៤៥៩ 
 រូរសព័ទអនុរបធាននាយកដ្ឋា ន :  ០៩៧ ៩៤ ៩៣ ១៨០/០១១ ២១៧   

                                          ១២៣ 
 អុីមមល : chanchin137@gmail.com / sineth.sar@yahoo.com 

 

រកមុរបកឹាជតកិមពុជពដមីបសី្រសត ី
 អគគពលខាធកិារដ្ឋា នអចិន្រស្រនតយ ៍
 មនទីរកចិចការនាររីាជធានី ពខតត 

 អាសយ័ដ្ឋា ន :  ផលូវររុងមាន់ ភូមិដណំាកធ់ំ៣ សង្កា ត់សទឹងមានជ័យ    
                   ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានភីនំពពញ និងរគប់មនទីរកិចចការនារ ី
                   រាជធាន ីពខតត 

 រូរសព័ទរបធានមផនករដាបាល និងហរិញ្ញវតាុ : ០១២ ៨២៣ ៣៣៤ 
 

 

ពោលបណំ្ង 
ន្រនការផតលព់សវា 

 

 ផតល ់ និងពិពរោោះពោបលម់ផនកចាបដ់លជ់នរងពរោោះ និងជនង្កយរងពរោោះ
ពដ្ឋយអំពពីហងិាកនុងរគួសារ អំពពីហងិាពលីស្រសតី និងការជួញដូរមនុសស ពរៀង
រាលព់មា៉ោ ងពធវកីារ 

 ជួយពធវីពាកយបណ្តឹ ងដលជ់នរងពរោោះពៅនគរបាលយុតតិធមន៌ិងតុលាការ និង 
តាមដ្ឋនសំណំុ្ពរឿងរបសជ់នរងពរោោះពៅរគប់រកសួង សាា ប័នពាក់ពន័ធ 

 ធានាឲ្យស្រសត ី និងពកមងរសីររួលបាននូវកិចចការពារផលូវចាប់ពដ្ឋយពសមីភាព
តាមរយៈការបញ្ចូ លសិរធិស្រសតីកនុងដំពណី្រការតាក់មតង ពរៀបចំ និងអនុវតតចាប់ 
និងផតលព់សវាដលជ់នរងពរោោះពដ្ឋយអំពពហីងិា និងការជួញដូរមនុសសពដ្ឋយ 
មានរបសិរធភាព 

 ពលីកកមពសក់ចិចការពារផលូវចាប់រាលរ់រមងន់្រនការពរសីពអីងពលីស្រសតី និងកុមារ 
រមួទងំអំពពីហងិាកនុងរគសួារ ការរពំលាភពសពសនាវៈ អំពពីអាសអាភាស អំពពី 
ជួញដូរមនុសស ការពកងរបវញ័្ចផលូវពភរ កំលាងំពលកមម និងពរសនតរបពវសន ៍

 បពងាីនរបសិរធភាពកនុងការររួលបាននូវពសវាការពារផលូវចាប់ដលស់្រសត ី មដល
រងពរោោះពដ្ឋយអំពពហីងិា អំពពីជញួដូរមនុសស 

 បពងាីនការររួលបាន និងផតលព់សវាសងគម និងសុខាភបិាល ដលជ់នរងពរោោះ 
ពដ្ឋយអំពពីហងិា រមួទងំអំពពីហងិាកនុងរគួសារ ការរពំលាភពសពសនាវៈ 
អំពពីជួញដូរមនុសស ការពកងរបវញ័្ច ផលូវពភរ កលំាងំពលកមម 

 ជួយជំរុញការអនុវតតសិរធិស្រសតីឲ្យមានរបសិរធភាពរសបតាមអនុសញ្ញញ សតីពីការ
លុបបំបាតរ់ាលរ់រមង់ន្រនការពរសីពអីងរបឆងំនងឹនារពីភរ(CEDAW) 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមពលខ នស/រកម/១០០៥/០៣១ ចុោះន្រងៃរី១៥ មខតុលា ឆន ២ំ០០៥ 
សតីពី ការរប់សាា ត់អំពពីហងិាកនុងរគសួារ និងកចិចការពារជនរងពរោោះ 

mailto:chanchin137@gmail.com


 រពោះរាជរកមពលខ នស/រកម/០២០៨/០០៥ ចុោះន្រងៃរី៣០ មខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ 
សតីពី ការបស្រង្កា បអំពពីជួញដូរមនុសស និងអពំពីពធវីអាជីវកមមផលូវពភរ 

 របកាសអនតររកសួងពលខ ៦៤ របកកយ កកន/០៧ ចុោះន្រងៃរី៣០ មខតុលា 
ឆន ២ំ០០៧ សតីពី ការមតងតាងំនគរបាលយុតតិធម៌របសរ់កសួងកិចចការនារ ី

 ពសចកតីជូនដំណឹ្ងពលខ ៥៦៤ សជណ្.អហ ចុោះន្រងៃរ០ី៩ មខពមសា ឆន ំ
២០១៤ 

អតងិជិនមដលមាន 
សិរធររលួពសវា 

 ជនរងពរោោះ និងជនង្កយរងពរោោះពដ្ឋយអំពពីហងិា (ជនរគប់រូបពដ្ឋយសារ 
អាយុ ពិការភាព ពភរ សាវតា វបបធម ៌ឬឋានៈ សងគម សាា នភាពពផសងៗ 
ពទោះជបពណាត ោះអាសននកត ីឬអចិន្រស្រនតយក៍ត)ី 

 ស្រសតី កុមាររកីរករងពរោោះពដ្ឋយអំពពហីងិារគប់រូបភាពពៅរូទងំរាជធាន ីពខតត 

សតងដ់្ឋពសវា មិនគតិកន្ររម 
តរមវូការឯកសារ  
ពដមីបរីរលួបានពសវា 

 ឯកសារពាកព់័នធនងឹសំណំុ្ពរឿងកតីរបសជ់នរងពរោោះ និងជនង្កយរងពរោោះ 
 បំពពញមបបបរពធវីពាកយបណ្តឹ ងមករកសួងកិចចការនារ ី
 អាចអនតរាគមនក៍នុងករណី្ចបំាច ់
 លិខិតបញ្ញា ក់ពសីាា នភាពរកីរករបសអ់ាជា ធម៌ឃុ ំសង្កា ត់ 
 កំណ្ត់ពហតុ និងរបាយការណ៍្ 

ពោបល ់ សរមបសរមួលកនុងការមសវងរកពសវាផលូវចាប ់និងពសវាពផសងពរៀត សរមាប់ស្រសតី 
កុមារ រកីរករងពរោោះពដ្ឋយអំពពីហងិារគប់រូបភាពពៅរូទងំរាជធាន ីពខតត ទងំ
មាន និងោម នពាកយបណ្តឹ ង 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



បក្ងកើនភាពអង់អាច្ផ្ផែរក្សដ្ឋរិច្ចដ្លស់្រសត ី

ពឈម ោះពសវា ការបពងាីនភាពអង់អាចមផនកពសដាកិចចដលស់្រសតី 
រកសួង/សាា បន័ 
ផតលព់សវា 

រកសួងកចិចការនារ ី
 អគគនាយកដ្ឋា នសមភាពពយនឌ្័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ពសដាកចិច 
 នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍ពសដាកិចច 

 អាសយ័ដ្ឋា ន : ផលូវររុងមាន ់ភូមដិណំាក់ធ៣ំ សង្កា ត់សទឹងមានជ័យ    
                   ខណ្ឌ មានជ័យ  រាជធានីភនពំពញ 

 រូរសព័ទអគគនាយក               :   ០១២ ៨៩២ ៤៩៧ 
 រូរសព័ទរបធាននាយកដ្ឋា ន     :   ០៧៧ ៨៧១ ៤១៨ 
 រូរសព័ទអនុរបធាននាយកដ្ឋា ន :   ០១៦ ៦០៦ ៦២៧ 
 អុីមមល :     siphat.k@gmail.com 
               sithonsoth@yahoo.com 
                                 kimsoeunsav@yahoo.com 
 

ពោលបណំ្ង 
ន្រនការផតលព់សវា 

 ពលីកកមពសស់ាា នភាពស្រសតីកនុងវសិយ័ពសដាកិចច តាមរយៈការពលីកកមពស ់ ការ
អភិវឌ្ឍន៍សហរោស និងការង្ករ ពដមីបឈីនពៅរកការបពងានីរបាក់ចំណូ្ល 
ការពលីកកមពសជ់ីវភាពរសព់ៅ និងកិចចការពារសងគម 

 បពងាីនឱកាសការង្ករសរមាប់ស្រសតី រមួទងំស្រសតីពិការ នងិរកុមស្រសតីង្កយរងពរោោះ 
តាមរយៈការបណុ្្ោះបណ្ាលវជិា ជីវៈសរមាប់ស្រសតី រសបតាមតរមូវការរីផារ
ការង្ករ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត របកាសពលខ ០៩៥ កកន/របក ចុោះន្រងៃរ០ី៤ មខធនូ ឆន ២ំ០០៧  សី្ពី ការបពងាតី 
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្រសតីពខតត រកុង 

អតងិជិនមដលមាន 
សិរធររលួពសវា 

ពកមងរសី ស្រសតីរកីរក មដលពុំមានលរធភាពបនតការសិកា និងមិនមានលរធភាពពៅ
ពរៀនពៅសាលាបណុ្្ោះបណ្ាលមដលបង់របាក ់

សតងដ់្ឋពសវា មិនយកកន្ររម 
តរមវូការឯកសារ  
ពដមីបរីរលួបានពសវា 

 ពដីមបោីរំរដលម់ផនការសមាហរណ្កមមថ្នន ក់រសុក មដលរតូវការជំនាញ 
សរមាប់ស្រសតី មនទីរកិចចការនារពីធវីលិខិតជូនដំណឹ្ងពៅសាលារសុក 

 លិខិតរបកាសជូនដណឹំ្ងរបសម់នទីរកិចចការនារពីៅតាមរសុក ឃុ ំអងាការ 
 ពាកយពសនីសំុពរៀនជំនាញ ពដ្ឋយមានហតាពលខាអាណាពាបាលសិសស  និង

ពមភូម ិពដ្ឋយមានភាា ប់រូបងត 
ពោបល ់  
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mailto:sithonsoth@yahoo.com
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ការអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពស្រសតជីាថ្នាកែ រ់ដ្ឹរនា ក្រែវងវិស យសាធារណៈ និងនក្ោបាយ 

ពឈម ោះពសវា ការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភាពស្រសតីជថ្នន ក់ដឹកនាកំនុងវសិយ័សាធារណ្ៈ និងនពោបាយ 

 

រកសួង/សាា បន័ 
ផតលព់សវា 

រកសួងកចិចការនារ ី
 អគគនាយកដ្ឋា នសមភាពពយនឌ្័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ពសដាកចិច 
 នាយកដ្ឋា នសមភាពពយនមឌ្រ 

 អាសយ័ដ្ឋា ន :  ផលូវររុងមាន់ភូមដិណំាក់ធ ំសង្កា ត់សទឹងមានជយ័     
 ខណ្ឌ មានជយ័   រាជធានីភនំពពញ 

 រូរសព័ទអគគនាយក            : ០១២ ៨៩២ ៤៩៦ 
 រូរសព័ទរបធាននាយកដ្ឋា ន : ០១២ ៧៥៨ ៩៨៦ 
 រូរសព័ទការ ិ .អគគនាយក  : ០២៣ ៨៨២ ០៤៧ ឬ ០២៣ ៨៨២ ០៤៨ 
 អុីមមល :  siphat.k@gmail.com 
 ពវបសាយ :  www.mowa.gov.kh 

 

ពោលបណំ្ង 
ន្រនការផតលព់សវា 

ពលីកកមពសស់ាា នភាព ឋានៈ តនួារី របសស់្រសតីតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមតាភាព
ដលស់្រសតីជថ្នន ក់ដកឹនាកំនុងវសិយ័សាធារណ្ៈ ទងំថ្នន ក់ជតនិិងពរកាមជត ិ និង 
ររួលបានឱកាសការង្ករសមរមយ ឋានៈ តួនារពីដីមបបីពងាីនសមាមារតស្រសតីជ
ថ្នន ក់ដកឹនាពំលីរគប់វសិយ័ និងឈនពៅសពរមចបានមផនការយុរធសាស្រសតនារ ី
រតនៈរី៤  និងរមួចំមណ្កអនុវតតនយុ៍រធសាស្រសតចតុពកាណ្របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត យុរធសាស្រសតចតុពកាណ្របសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ដំណាក់កាលរ៣ី ( ២០១៤ - 
២០១៨ ) មផនការយុរធសាស្រសតនាររីតនៈរី៤ ( ២០១៤ - ២០១៨ ) 

អតងិជិនមដលមាន 
សិរធររលួពសវា 

ស្រសតីជថ្នន ក់ដកឹនាតំាមរកសួង សាា ប័នពៅថ្នន ក់ជត ិនងិថ្នន ក់ពរកាមជត ិ

សតងដ់្ឋពសវា មិនយកកន្ររម 

តរមវូការឯកសារ  
ពដមីបរីរលួបានពសវា 

លិខិតបញ្ញា ក់ពីរកសួង សាា បន័ 

ពោបល ់ សរមបសរមួលជមយួរកសួង សាា បន័ពាក់ពន័ធ អងគការជតិ អនតរជតិ ន្រដគូ
អភិវឌ្ឍន ៍ សងគមសីុវលិ អាជា ធររគបលំ់ដ្ឋប់ថ្នន ក ់ ពដមីបសីពរមចឲ្យបាននូវ
សមភាពពយនឌ្័រ និងផតលភ់ាពអង់អាចដលស់្រសតីនិងកុមារ រពមទងំពលីកកមពស់
ការចូលរមួរបសស់្រសតីកនុងការពធវីពសចកតីសពរមចកនុងវសិយ័នពោបាយ និងវសិយ័
សាធារណ្ៈពៅរគប់ករមិត។ 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.mowa.gov.kh/


ការផសពវផាយព ត្៌ានសតពីីសមភាពក្យនឌ្ រនិងសទិិិធស្រសត ី

ពឈម ោះពសវា ការផសពវផាយព័ត៌មានសតីពីសមភាពពយនឌ្័រនងិសិរធិស្រសត ី

 

រកសួង/សាា បន័ 
ផតលព់សវា 

រកសួងកចិចការនារ ី
 អគគនាយកដ្ឋា នសមភាពពយនឌ្័រនិងអភិវឌ្ឍន៍ពសដាកចិច 
 នាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន 

 អាសយ័ដ្ឋា ន :  ផលូវររុងមាន់ភូមដិណំាក់ធ ំសង្កា ត់សទឹងមានជយ័     
 ខណ្ឌ មានជយ័   រាជធានីភនំពពញ 

 រូរសព័ទអគគនាយក            : ០១២ ៨៩២ ៤៩៦ 
 រូរសព័ទរបធាននាយកដ្ឋា ន : ០១១ ៨៥៣ ៧៥០ 
 រូរសព័ទការ.ិអគគនាយក : ០២៣ ៨៨២ ០៤៧ ឬ ០២៣ ៨៨២ ០៤៨ 
 អុីមមល :  siphat.k@gmail.com 
 ពវបសាយ :  www.mowa.gov.kh 

 

ពោលបណំ្ង 
ន្រនការផតលព់សវា 

ពលីកកមពសស់មភាពពយនឌ្័រ និងបពងាីនភាពអងអ់ាចដលស់្រសតីតាមរយៈការ
សិការសាវរជវ ការពរៀបចំពវរិកាយុវវយ័ជមជកពិភាកាការផសពវផាយផ្ទទ ល ់
ដលស់ហគមន៍ និងតាមវរិយុ រូររសសន ៍ រពឹតតិបរតពដីមបបីពងាីនការយលដ់ឹងដល់
សាធារណ្ៈជន ជពិពសសយុវជនកនុងការពលីកកមពសស់មភាពពយនឌ្័រនិង
ឈនពៅមកលមអផនត់គំនអិវជិា មមដលពរសីពអីងចំពពាោះស្រសតី កាត់បនាយអំពពីងងិា
និងចូលរមួចំមណ្កកាតប់នាយភាពរកីរក នងិឈនពៅសពរមចបានមផនការ
យុរធសាស្រសតនាររីតនៈរ៤ី នងិរមួចំមណ្កអនុវតតន៍យុរធសាស្រសតចតុពកាណ្របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល។  

មូលដ្ឋា នគតយុិតត យុរធសាស្រសតចតុពកាណ្របសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ដំណាក់កាលរ៣ី ( ២០១៤ - 
២០១៨ ) មផនការយុរធសាស្រសតនាររីតនៈរី៤ ( ២០១៤ - ២០១៨ ) 

អតងិជិនមដលមាន 
សិរធររលួពសវា 

របជពលរដារូទងំរបពរស 

សតងដ់្ឋពសវា មិនយកកន្ររម 

តរមវូការឯកសារ  
ពដមីបរីរលួបានពសវា 

 

ពោបល ់ សរមបសរមួលជមយួរកសួង សាា ប័នពាក់ព័នធ អងគការន្រដគូ នងិសងគមសីុវលិកនុង
ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ការពលីកកមពសស់មភាព និងបពងានីភាពអង់អាចដល់
ស្រសតី។ 

 

http://www.mowa.gov.kh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រសងួសងគមរចិ្ច អតីតយទុ្ធជន និង 
យវុនីតិសមបទា 

 

អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថីិរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
ទូរសពធ័ និង្ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៦ ០៨៦ 

លេហទំពរ័ ៖ www.mosvy.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលស់សវាស្តត រនីតិសមបទាជនរងសក្រោះសោយស្តរការសក្បើក្ាសស់ក្រឿងស ៀន 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទាជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ចនងិ្អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នយុវនតីិសមផទា 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៦៩ ២២១ 
 មជឈមណ្ឍ លបនាប ពាាល និង្សាថ រនតីិសមផទាអបរលញៀនលរេឿង្លញៀន 
 (អាសយោឌ នៈ ភូមិធលរ ស.រ លគាររកា ខណ្ឍ លោធិ៍សសនជ័យ រាជធានី

ភបំលពញ) 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារសាប រ់បល ថ្ ះអាសនបជូនជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្
លញៀន លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លបល ថ្ ះអាសនបរបសរ់ដឌ លដីមផបីនាប សថទាសុំខ
ភាព អប់រ ំរីឡា ពាាល បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សាថ រនតីិសមផទា 
សមាហរណ្រមមលៅសហេមន ៍និង្តាមោនបនថ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  ច្ាប់ សថីពកីាររតួតពិនិតយលរេឿង្លញៀន ឆ្ប ២ំ០១២ 
 អនុររតឹយលលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី ការ

លរៀបច្ំ និង្ការ របរពឹតថលៅរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិ
សមផទា  

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាល នលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបស់
រដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៩ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ការរបរពឹតថលៅននេណ្ៈរមាម ធិការទទួលបនធុរការងារពាាល 
និង្សាថ រនីតិសមផទាអបរលញៀនលរេឿង្លញៀន 

 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលមារតា៧ននអនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រលៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ២៥៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ២ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពីការ
អនុវតថរបប ឧបតទមភលគាលនលោាយជូនជនរង្លរគាះលោយសារការលរបី
រាសល់រេឿង្លញៀនសដលសាប រ ់ លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លអប់រ ំ បនាយ ពាាល 
និង្សាថ រនីតិសមផទា 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 ជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀនលៅតាមមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 
និង្  សហេមន ៍

 ជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន លហយីរតូវទទួលានលស
វាបនាប ពាាល សាថ រនីតិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ ានជ្ជសះ
លសផយី រចួ្លធវីសមាហរណ្រមមលៅសហេមន៍វញិ 

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះលោយការលរបីរាសប់ំោនលរេឿង្លញៀនសដលទទួលានលសវាសាថ រ
នីតិសមផទា ទទួលាន៖ 

 ទទួលានរបបមហូបអាហារ ១៥០.០០០៛ /សខ/មាប រ ់
 ទទួលានសលមលៀរបោំរ ់សមាភ រសិរា រឡីា សមាភ រដំលណ្រ ផធះាយ  អ



នាម័យ និង្ ពាាល ១២០.០០០៛/ឆ្ប /ំមាប រ ់
 ទទួលានការបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ ១វេគរយៈលពលខលី៣សខ 

៣៩០.០០៛/មាប រ ់
 ទទួលានការលធវីសមាហរណ្រមម ១ដង្េត់ ២២៥.០០០៛/មាប រ ់

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

មជឈមណ្ឍ លលរកាមការរេប់រេង្របសរ់រសួង្ (មណ្ឍ លយុវនីតិសមផទា) 
រ.ការបញ្ចូ លជនរង្លរគាះរបុង្មជឈមណ្ឍ ល រតវូមាន៖ 

1. ោរយលសបីសំុបញ្ចូ លជនរង្លរគាះរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
2. បញ្ជ ីល ម្ ះជនរង្លរគាះលោយសារការលរបរីាសល់រេឿង្លញៀនសដលរតូវ

លសបីសំុបញ្ចូ លរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
3. រំណ្ត់លហតុ ឬលិខិតរបេល ់ ទទួលជនរង្លរគាះលោយសារការលរបី

រាសល់រេឿង្លញៀន ០១ច្ាប ់
4. រិច្ចសនារបសជ់នរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន ០១

ច្ាប ់
5. រិច្ចសនាអា្ពាាល ០១ច្ាប ់
6. របវតថិរូបសលង្េបរបសជ់នរង្លរគាះ ០១ច្ាប់ 

ខ.ការបលញ្ចញជនរង្លរគាះពមីជឈមណ្ឍ ល រតវូមាន៖ 
1. ោរយលសបីសំុបលញ្ច ញជនរង្លរគាះពមីជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
2. បញ្ជ ីល ម្ ះជនរង្លរគាះលោយសារការលរបរីាសល់រេឿង្លញៀនសដលរតូវ

លសបីសំុបលញ្ច ញពីមជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
3. លសច្រថីច្មលង្របកាសបញ្ចូ លមុខសញ្ញដ របុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
4. សំបុរតមរណ្ភាព (របសិនលបីមាន) ០១ច្ាប ់
5. លិខិតយលរ់ពមទទួលរបសរ់េួសារ សាច្់ញាត ិ ឬអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន 

០១ច្ាប ់
លោបល ់  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



សសវាផតលក់ារស្តន រ់សៅជូនរមុាររំក្ា និងរមុាររងសក្រោះស្តន រ់សៅរនងុមជឈមណ្ឌ លរបសរ់ដ្ឋ 

ល ម្ ះលសវា លសវាផថលក់ារសាប រ់លៅជូនរុមាររំរោ និង្រុមាររង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពរុមារ 
 ការោិលយ័រិច្ចការមណ្ឍ ល 

 អាសយោឌ ន:   អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស សងាក ត់បងឹ្       
                    រតសបរ ខណ្ឍ ច្ំការមន រាជធានភីបំលពញ  

 ទូរសព័ធ       :  ០២៣ ២១៤ ០៣៩ 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 ការផថលល់សវាសាប រ់លៅ ហូបចុ្រ លសលៀរោរ់ដលទ់ាររ/រុមារសដលរសល់ៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរុមាររំរោរបសរ់ដឌ មានដូច្ជ្ជទារររំរោ រុមាររំរោ ទាររ/
រុមារ សទិតលៅរេសួារទីទ័លររ ទាររ/រុមាររតូវលេលាះបង្់លោល រុមារ
ពិការ រុមាររង្ផលប៉ះោល ់ ឬផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬមានជងំ្ឺលអដស ៍ រុមារ
អនាថារុមាររង្ផលបះ៉ោលល់ោយសារអលំពីហងិ្ារបុង្រេួសាររុមាររតូវាន
រលំលាភបោំន រុមាររតូវានលរង្របវញ័្ច រេប់រូបភាព 

 លធវីឱ្យរបលសីរលឡងី្នូវសផបរជីវភាពរបសមុ់ខសញ្ញដ ខាង្លលីលដីមផទីទួលាន
ការច្ិញ្ច ឹមបីាច្់សថទា ំ សាថ រលទនភាពពលរមម ផគត់ផគង្់ជីវភាព អប់របំណ្ថុ ះប

ថ្ លជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្រតូវានលធវីសមាហរណ្រមមលៅរបុង្សហេមន ៍
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ សថីពីសិទនរុិមារ  

 ច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរនងិ្លលីររមពសសិ់ទនជិនពកិារ 
 ច្ាប់សថីពីសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី

របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅមជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ

សរសរមួល មារតា៧ននអនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៩អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី 
ការរេប់រេង្ មណ្ឍ លសថទារុំមារ 

 របកាសលលខ ៣៥៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខតុលា ឆ្ប  ំ២០០៦ សថីពីការ
លរៀបច្ំ និង្របរពតឹថលៅរបសម់នធីរសង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិស
មផទា លខតថ រាជធាន ី

 លគាលនលោាយសថីពីការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 
 របកាសសថីពីនតីិវធិីអនុវតថលគាលនលោាយ សថីពីការសថទាជំំនួសច្ំលោះ

រុមារ 
 បទោឌ នអបផបរមាសថីពីការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 
 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី

ពីការអនុវតថ អនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ំ
២០០៦ 

 របកាសលលខ ៣០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៩ សខមររា ឆ្ប  ំ ២០១៦ សថីពី



លរេខណ្ឍ  និង្ ទរមង្់សបបបទននការលសបសំុីការអនុញ្ញដ តបលង្កីតមណ្ឍ លសថទាំ
រុមារ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ទាររ/រុមារ សដលរសល់ៅរបុង្មជមឈណ្ឍ លរុមាររំរោរបសរ់ដឌ មានដូច្ជ្ជ ទាររ
រំរោ រុមាររំរោ ទាររ/រុមារសទិតលៅរេួសារទទីាលរ់រ ទាររ/រុមាររតូវលេ
លាះបង្់លោល រុមារពិការ រុមាររង្ផលប៉ះោល ់ ឬផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬមាន
ជំង្ឺលអដស ៍រុមារអនាថា រុមាររង្ផលប៉ះោលល់ោយសារអំលពីហងិ្ារបុង្រេសួារ  
រុមាររតូវានរលំលាភបំោន រុមាររតូវានលរង្របវញ័្ច រេប់រូបភាព និង្រុមាររង្
លរគាះមួយច្នំួនលទៀតសដលរំពុង្សទិតលៅលរកាមការសថទា ំជនំួសរបុង្រេសួារ និង្
សហេមន៍រមួទាងំ្ការងារសមុ ំរូនរបុង្របលទសផង្សដរ។ 
 

សថង្ោ់លសវា  ទាររលរកាម ២ឆ្ប  ំចុ្ះទទួលានរបបទរឹលោះលគា ១៥០.០០០៛/សខ/មាប រ ់
 រុមារអាយុលលីស ២ឆ្ប ទំទួលានរបបមហូបអាហារ ១៥០.០០០៛/សខ/មាប រ ់
 ទាររ/រុមារពិការធៃន់ធៃរមានជងំ្ឺរុានំរ ៉ ផធុរលមលរាេលអដសឬ៍មានជងំ្ឺលអដស៍

ទទួលាន ២០.០០០៛ /សខ/មាប រ់ សរមាប់រារប់ំប៉នសុខភាពបសនទមលលី
រារ់មហូប 

 ទទួលានរារ់សរមាប់សលមលៀរបំោរ់សមាភ រសិរា រីឡា សមាភ រដំលណ្រ 
ផធះាយ អនាម័យ និង្ពាាល ១២០.០០០៛ របុង្១ឆ្ប  ំរបុង្១នារ ់

 ទាររ/រុមារអាយុ៥ឆ្ប ចុំ្ះទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់សរមាប់លរៀបច្ំ
ពិធីបុណ្យសព ២៧០.០០០៛  

 រុមារអាយុលលីសព៥ីឆ្ប  ំ ទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់សរមាប់លរៀបច្ំ
ពិធីបុណ្យសព ៥៤០.០០០៛ 

 រុមារ យុវរុមារអាយុពី៧ ដលល់រកាម ១៨ឆ្ប  ំទទួលានការបណ្ថុ ះប ថ្ ល
មុខវជិ្ជជ ជីវៈ ១វេគរយៈលពលខល ី៣សខ ៣៩០.០០០៛/មាប រ ់

 អាយុ១៨ឆ្ប  ំ លឡងី្ទទួលានការលធវីសមាហរណ្រមម១ដង្េត់ 
១.០៨០.០០០៛ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 របកាសបញ្ចូ លល ម្ ះរុមារលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 របកាសបលញ្ច ញល ម្ ះរុមារពីមជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 របកាសលុបល ម្ ះរុមារសដលរតូវសាល បព់មីជឈមណ្ឍ លរដឌ  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 



របបសនតិសខុសងគមសក្មាប់មន្តនតីរាជការសុវីិល និវតតជន ជនាត់បង់សមបទាវិជ្ជា ជីវៈ និងអនរសៅរនងុបនទុរ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលរ់បបសនថិសុខសង្គមជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្ ់
សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ សដលមានសាទ នភាពចូ្លនិវតថន ៍ ាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ មាតុ
ភាព លរគាះថាប រ់ការងារ និង្ មរណ្ភាព និង្អបរលៅរបុង្បនធុរ ននជនទាងំ្លនះ 
 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថីរាជការសីុវលិ សទិតលៅលរកាមអា្
ពាាលសផបរ បលច្ចរលទសរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីិ 
សមផទា និង្សទតិលៅលរកាមអា្ពាាលសផបរហរិញ្ដវតទុរបសរ់រសួង្ លសដឌ
រិច្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ 

 អាសយោឌ ន : លៅរបុង្ទីសថីការររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវ
នីតិសមផទា អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)២៣ ៩៨៧ ៥១២ 
 ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ៩៨៧ ៥២៣ 

 អុីសមល :  info@nssfc.gov.kh 
 លេហទំព័រ :  www.nssfc.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ការផថលរ់បបសនថិសុខសង្គមជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ និវតថជន ជនាត់បង្់សមផ
ទាវជិ្ជជ ជីវៈ នងិ្ អបរលៅរបុង្បនធុរតាមលគាលការណ៍្ អភិាលរចិ្ចលអ មានតមាល
ភាព របសិទនភាព នងិ្មានការទទួលខុសរតូវខពស។់  

មូលោឌ នេតយុិតថ  រពះរាជររមលលខ ០៦/នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សដល
របកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីីសហលរេនថិរៈមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០១១៣/១២០ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខមររា ឆ្ប ំ
២០១៣ សថីពីការសរសរមួលឋាននថរសរ័ថិ ថាប រ់សនធសសន៍លបៀវតសមូលោឌ ន 
និង្រារប់ំ្ច្់មុខងាររបសរ់របខណ្ឍ ភាប រ់ងាររដឌាល ររសួង្មហានផធ 
និង្ភាប រ់ងារបលច្ចរលទសរបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០១០៨/០៣៩ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីរបបសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៩១២/៨៤៨ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០១២ សថីពីការសរសរមួលអាយុចូ្លនិវតថន៍របសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិជ្ជន្តសថ ី

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/១០១៤/១១៧៥ ចុ្ះនថៃទ០ី២ សខតុលា ឆ្ប ំ
២០១២ សថីពីលគាលការណ៍្រមួននការលរៀបច្ំមុខងារសាធារណ្ៈរបសរ់ដឌ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០១១៤/០១៧ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខមររា ឆ្ប ំ
២០១៤ សថីពីការសរសរមួលមារតា២៥ ននរពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/ 
១២០១/៤៥០ ចុ្ះនថៃទី០១ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០១ សថីពីលបៀវតសមូលោឌ ន និង្
រារ ់បនាធ បប់នសនំនលបៀវតសមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ៧៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៩ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១១សថីពីការ
រំណ្តអ់រតាភាេទានសរមាប់រទរទង្់លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់ម
ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ៨០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០២ សថីពីការ
ដំលណី្រការននការោរ់មន្តនថរីាជការសីុវលិឱ្យចូ្លនិវតថនត៍ាមអាយុតាមរបព័នន
ព័ត៌មានវទិា 

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
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រំណ្ត់រារ់ឧបតទមភលលីរដបូំង្ និង្រារ់លសាធនជូនលៅររម និង្រពះរាជ
អាជ្ជញ សដលរតូវចូ្លនិវតថន ៍ឬចូ្លាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 អនុររតឹយលលខ ២១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៤ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរមួលការរំណ្ត់រារ់ឧបតទមភច្ំលោះសមាជិរររមុរបឹរា រាជធាន ី លខតថ 
ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  

 អនុររតឹយលលខ ២០១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃ២៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សរសរមួលការរំណ្ត់រារឧ់បតទមភមថង្់េត់ ជូនមន្តនថីរាជការសីុវលិ លៅររម 
និង្រពះរាជអាជ្ជញ សដលចូ្លនិវតថន ៍ ចូ្លាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ មរណ្ភាព 
សំុលាឈប់ពីការងារ សំុចូ្លនិវតថនមុ៍នកាលរំណ្ត ់ និង្មនិរេប់លរេខណ្ឍ
ចូ្លនិវតថន ៍ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 អនុររតឹយលលខ ២២១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃ១៦ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
រំណ្តក់ាលបរលិច្ឆទននការោរម់ន្តនថរីាជការសីុវលិឱ្យចូ្លនិវតថន ៍

 អនុររតឹយលលខ ២១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពី
ការសរសរមួលតនមលឯរតាននសនធសសន៍លបៀវតសមូលោឌ ន និង្ការបលង្កីន
លបៀវតសសុទនសាធរបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ២៦៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី
ការបលង្កីនលបៀវតសមូលោឌ នរបសម់ន្តនថរីាជការននររបខណ្ឍ ឃ ររបខណ្ឍ េ 
ឋាននថរសរ័ថទិី៣ និង្ឋាននថរសរ័ថិទី២ លរកាមច្ាប់សថីពីសហលរេនថរិៈមន្តនថី
រាជការ សីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 អនុររតឹយលលខ ២២១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថពីី
ការបសនទមរារ់លសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមផទាវជិជជីវៈសដលជ្ជ
អតីតមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
បលង្កីតលបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 រពះរាជររមលលខ ០៦/នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សដល
របកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីីសហលរេនថិរៈមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជីវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិរង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្
នេរាលជ្ជតិ និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ យុទនជនពកិារ និង្
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន បថី និង្រូនរបសម់ន្តនថីាត់បង្់សមតទ
ភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពកីារ
បលង្កីតលបឡាជ្ជត ិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៤អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខវចិ្ឆកិា ឆ្ប ២ំ០០២ សថីពីការ
សរសរមួលការអនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍ និង្លសាធនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជី
វៈជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិតាមរបព័ននលបៀវតសថមី 

 អនុររតឹយលលខ ៥៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៧ សថីពីការ
អនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍ និង្លសាធនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈច្ំលោះមន្តនថី
រាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ៥២ សសរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៥ របសរ់ាជរ



ោឌ ភិាលរមពុជ្ជ សថីពីការសរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានា
រ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ២៤៥ សសរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របស់
ររុមរបឹរារដឌមន្តនថ ីសថីពី របបលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់រ
មាម ភិាល បុេគលិរ រមមរររដឌ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់ សមតទភាពពលរមម 

 សារាច្រសណ្នា ំ លលខ ០១១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថីពីការលបីរ
រារ់លសាធនច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជនិវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជី
វៈ ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារជនពិការ និង្រេសួារជនពលី រេសួារ ជន
មរណ្ៈ សដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរនលោាយ 

 សារាច្រលលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថីពីការផថលរ់ារ់
បំ្ច្់ជីវភាពជូននិវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 សារាច្រសណ្លលខ ០០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៤ សថពីី
ការអនុវតថន៍អនុររឹតយលលខ ៥៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខតុលា ឆ្ប ំ
១៩៩៧ សថីពីការអនុវតថរបបលសាធននិវតថន៍ និង្លសាធនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ
ជីវៈច្ំលោះមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថិពីការបសនទម
រារ ់ លសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈសដលជ្ជអតីតម
ន្តនថ ីរាជការសីុវលិ 

 សារាច្រលលខ ០៤ សរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការរណំ្ត់
នីតិវធិីសរមាប់ការលបីរផថលរ់ារ់របបសនថិសុខសង្គមជូនសិទនិវនថ និង្ជូន
អតីតយុទនជន និង្រេសួារ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថីពីការពរង្ឹង្ការ
អនុវតថរបបលសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៤ សរណ្ន.សអយ ចុ្ះនថៃទី២២ សខឧសភា ឆ្ប ំ
២០០៨របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថពីីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន បថី នងិ្រូនរំរោរបសន់ិវតថជន ជន
ាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ សពនិវតថជន សពជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ និង្
សពមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ សរណ្ន.សអយ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០០៦របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថពីីការ
សរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថី
រាជការសីុវលិ 

 សារាច្រសណ្នាអំនុវតថលលខ ៣៣ យ.ស.សរណ្ន ចុ្ះនថៃទ១ី១ សខមររា ឆ្ប ំ
១៩៨៩ របសរ់រសួង្យុទនជនពិការ សង្គមរចិ្ច លលីលសច្រថីសលរមច្២៤៥ 
សសរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខវចិ្ឆកិា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របសរ់រុមរបរឹារដឌមន្តនថ ីសថីពីរបប
លគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់រមាម ភិាលបុេគលិររមមរររដឌ 
និវតថជន នងិ្ជនាតប់ង្់សមតទភាពពលរមម 



អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

មន្តនថីរាជការសីុវលិ (រមួមានលៅររម នងិ្រពះរាជអាជ្ជញ ) និវតថជន   នងិ្ជន
ាត់បង្់សមផទា វជិ្ជជ ជីវៈ (រមួមានអបរចូ្លនិវតថន៍សដលរំពុង្ទទួលមុខតំសណ្ង្
ជ្ជអបរនលោាយ)  និង្អបរលៅរបុង្បនធុរននជនទាងំ្លនះ  

សថង្ោ់លសវា មន្តនថរីាជការសីុវលិ នងិ្អបរលៅរបុង្បនធុរ 
 មន្តនថីរាជការទទួលមរណ្ភាពលោយជំង្ ឺ រារ់ឧបតទមភជូនរេសួារសព ច្ំនួន 

០៦សខ នងិ្ រារបូ់ជ្ជសពច្ំននួ ១.២០០.០០០លរៀល រពមទាងំ្ផថលរ់ារ់
ឧបតទមភរបោសំខជូនរូនមាប រ់ ៥.០០០លរៀល រហូតដលអ់ាយុ២១ឆ្ប  ំ(ររសួង្ 
ស.អ.យ រេប់រេង្ នងិ្លបីរផថលប់នថ) 

 មន្តនថីរាជការសីុវលិទទួលមរណ្ភាពលោយលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលបសររមម
រារ់ឧបតទមភ ជូនរេសួារសពច្នំួន ៨សខ នងិ្រារបូ់ជ្ជសពច្ំនួន 
១.៥០០.០០០លរៀល រពមទាងំ្ផថលរ់ារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរូនមាប រ ់
៥.០០០ លរៀល រហូតដល ់អាយុ ២១ឆ្ប  ំ (ររសួង្ ស.អ.យ រេប់រេង្ និង្
លបីរផថលប់នថ) 

 លំសហមាតុភាពទទួលរារ់ឧបតទមភ ច្ំនួន ៦០០.០០០លរៀល (ររសួង្  
សាទ បន័ សាមុទីទួលបនធុរលោះរសាយ)  

 ការផថលរ់ារ់ឧបតទមភមួយលលីរដំបូង្មថង្េត់ ជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិសដល
ចូ្លនិវតថន ៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ េឺជ្ជបនធុរលោះរសាយលោយ 
ររសួង្ សាទ បន័ សាមុ ី
 

ច្លំោះមន្តនថរីាជការសដលចូ្លនវិតថន ៍
 រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដបូំង្  =   លបៀវតសមូលោឌ ន   X   ៨សខ  
 រារ់លសាធនរបោសំខ     =  លបៀវតសមូលោឌ ន  X  អតីតភាពការងារ 

(៨០% អតីតភាពការងារអតិបរមា ៣០ឆ្ប  ំនងិ្ ៦០% អតតីភាព
ការងារ អបផបរមា ២០ឆ្ប  ំ) 
 

ច្លំោះមន្តនថរីាជការសដលចូ្លាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជវីៈ 
 រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដបូំង្    =   លបៀវតសមូលោឌ ន  X  ៧សខ  
 រារ់លសាធនរបោសំខ       =  លបៀវតសមូលោឌ ន X អតីតភាពការងារ 

(៦៥% អតីតភាពការងារអតិបរមា ២៩ឆ្ប  ំនងិ្ ៥០% អតតីភាព
ការងារ អបផបរមា ២០ឆ្ប  ំ) 
 

នវិតថជន ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជវីៈ នងិ្អបរលៅរបុង្បនធុរ 
 និវតថជនរារ់លសាធនអតបិរមា ៧៤៨.០០០លរៀល អបផបរមា 

៣៦៦.០០០លរៀល ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈរារ់លសាធនអតបិរមា 
៦៣៦.៤៤៨ លរៀល អបផរមា ៣៦០.០០០ លរៀល 

 និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈទទលួមរណ្ភាពរារ់លសាធន 
សរុបច្ំនួន ១២ សខ 

 រារ់ឧបតទមភសហព័ទន ៦.០០០លរៀល និង្រហូតដលទ់ទួលមរណ្ភាព ឬ
មានសហពន័នថម ីនិង្រូនមាប រ់ ៥.០០០លរៀល រហូតដលអ់ាយុ ២១ឆ្ប  ំ
មិនរតូវភាជ ប់លិខិតបញ្ញជ រក់ារសិរាលទ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិសដលទទលួមរណ្
ភាពលោយជងំ្ ឺ

 លិខិតលសបីសំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេសួារសព នងិ្លសបីសំុបនថ
ឧបតទមភរារ់លគាលនលោាយរបោសំខជូនរូនរំរោសពមន្តនថីរាជការសីុវលិ 
(លបីមានរូនលៅរបុង្បនធុរ)                                        ០២ច្ាប ់



 លិខិតបញ្ញជ រ់សំបុរតរំលណី្តរូន                                 ០១ ច្ាប ់
 របកាសលុបល ម្ ះសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ                      ០១ ច្ាប ់
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតបញ្ញជ រម់រណ្ភាពពអីាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន  ០១ ច្ាប ់
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព                              ០១ ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លបៀវតសររ៍បសស់ព                        ០២ ច្ាប ់
 តារាង្ទូទាត់រារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម                             ០២ ច្ាប ់

 

ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ សដលទទលួមរណ្
ភាពលោយ លរគាះថាប រក់ារងារ នងិ្លបសររមម 

 លិខិតលសបីសំុឧ់បតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេសួារសព នងិ្លសបីសំុបនថ
ឧបតទមភរារ់លគាលនលោាយរបោសំខ ជូនរូនរំរោសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ 
(លបីមានរូនលៅរបុង្បនធុរ)                                        ០២ច្ាប ់

 លិខិតបញ្ញជ រ់សំបុរររំលណី្តរូន                                 ០១ ច្ាប ់
 របកាសលុបល ម្ ះសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ                       ០១ ច្ាប ់
 លិខិតមរណ្ភាព                                                    ០១ ច្ាប ់
 លិខិតបញ្ញជ លបសររមម ឬ លិខតិឧលទធសនាម                   ០១ ច្ាប ់
 រំណ្ត់លហតុលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលពលបំលពញលបសររមម  
 របសអ់ង្គភាពមានសមតទរិច្ច                                       ០១ ច្ាប ់
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព                              ០១ ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លបៀវតសររ៍បសស់ព                        ០២ ច្ាប ់
 តារាង្ទូទាត់រារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម                             ០២ ច្ាប ់
ច្ំលោះការឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេួសារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ នងិ្
លំសហមាតុភាព ទទួលបនធុរលោះរសាយលោយររសួង្ សាទ បន័សាមុីលោយមាន
ការឯរភាពជ្ជលគាលការណ៍្ពីររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីត ិ  
សមផទា។ ការទទួលានរារ់ឧបតទមភរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិលពលលំសហមាតុ
ភាព(បច្ចុបផនប ររសួង្ សាទ ប័នសាមីជ្ជអបរអនុវតថ) 
 លិខិតលសបីសំុរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គម  ០១ ច្ាប់                                        
 លិខិតបញ្ញជ រ់ថាានសំរាលរូនលច្ញពីមនធីរលពទយ ឬព ី
 អង្គភាព សដលរេប់រេង្សាមីជន                                     ០១ ច្ាប ់
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតបញ្ញជ ររ់ំលណី្តរូនពអីាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន     ០១ ច្ាប់

ការចូ្លនិវតថន៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិ  
 ោរយលសបីសំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមរបោសំខជូននិវតថជន   
 និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ                                      ០១ ច្ាប ់
 របកាសឱ្យចូ្លនិវតថន ៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ (ច្ាប់លដមី១) ០២

ច្ាប ់
 សលារបរតមន្តនថរីាជការសីុវលិចូ្លនិវតថន ៍ ០១ ច្ាប ់
 ោរយសំុចូ្លនិវតថន៍របសអ់បររាជការសដលមានអតីតភាពការងារ ៣០ឆ្ប  ំ 
 លឡងី្លៅមិនទាន់រេប់អាយុ លហយីសមរ័េច្តិថចូ្លនិវតថន ៍០១ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ រា់តប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈលច្ញលោយេណ្ៈរមមការវាយ

តនមលសុខភាព លបីអបររាជការលនាះាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ ០១ច្ាប ់
 រំណ្ត់លហតុសថីពីលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលបសររមម លបីអបររាជការ 
 លនាះទទួលលរគាះថាប រ់លោយបំលពញការងារ  ០១ ច្ាប ់
 រូបថត ៦សម េុណ្ ៤សម    ០៣សនលឹរ 
 



ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពនវិតថជន នងិ្ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ  ជី
វៈ នងិ្បនថការលបរីផថលរ់ារឧ់បតទមភជូនអបរលៅរបុង្បនធុរ 

 សំលណី្សំុលុបល ម្ ះនិវតថជន ឬជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 សំលណី្សំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេួសារសព 
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតមរណ្ភាព 
 លសៀវលៅនិវតថជន ឬជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លសាធននិវតថន ៍ឬលសាធនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 

លោបល ់ លរកាយពីអបរលសបីសំុានបំលពញលរេខណ្ឍ សដលានរណំ្តត់ាមលគាលការណ៍្
ដូច្មានសច្ង្របុង្ច្ណុំ្ច្ “តរមូវការឯរសារលដីមផទីទួលានលសវា” រចួ្លហយី
លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថីរាជការសីុវលិនឹង្ផថលល់សវា ជូនតាម
លគាលការណ៍្អភាិលរិច្ចលអ មានតមាល ភាព របសិទន ភាព និង្មានការទទួល
ខុសរតូវខពស។់ នាលពលអនាេត លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថរីាជការ
សីុវលិនឹង្ពរង្រីលសវាបសនទមលទៀត លដមីផជីួយកាត់បនទយការលំាររបសមុ់ខ
សញ្ញដ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រមមវធិីជំនយួសសន្ត គ្ ោះបន្ទទ នដ់្លជ់នរងសក្រោះសោយោច្់សសបៀង ទ្ីទ្័លក្រ សក្រោះធមមជ្ជត ិនងិសក្រោះមហនតរាយសោយ
យថាសហតុសៅតាមសហរមន ៍

ល ម្ ះលសវា រមមវធិជីំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ  
លរគាះធមមជ្ជតិ នងិ្លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតលៅតាមសហេមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ការោិលយ័ សលន្តងាគ ះសង្គម 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)១៥ ៣៨២ ៣៣៣ 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 មនធីរស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ និង្ការោិលយ័ស.អ.យ ររងុ្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

រមមវធីជីំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះ  
ធមមជ្ជតិ និង្លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុលៅតាមសហេមន ៍ជ្ជលសវារមម
សាធារណ្ៈរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ រតូវានបលង្កតីលឡងី្របុង្លគាលបណំ្ង្អនុវតថ
លគាលនលោាយរបសរ់ាជរោឌ ភិាល របុង្ការជួយសរមាលទុរេលំារជីវភាព
រសល់ៅ និង្កាតប់នទយជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះរបសរ់បជ្ជជនររីររលៅ
របុង្សហេមន ៍
 

មូលោឌ នេតយុិតថ  សារាច្រសណ្នា ំ លលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី ២៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
សថីពីរមមវធិជីំនយួសលន្តងាគ ះបនាធ ន ់ ដលជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ទីទ័ល
ររ លរគាះធមមជ្ជត ិ នងិ្ លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុ ច្ំ្រ រសុរ 
អនាថា និង្វរិលច្រតិលៅតាម សហេមន៍ លោយមានភាជ ប់ឧបសមព័នន លលខ 
០១ ដលល់លខ ០៧ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 របជ្ជជនជ្ជជនរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះធមមជ្ជតិ និង្
លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុលៅតាមសហេមន ៍

 ជនច្ំ្ ររសុរ ជនអនាថា និង្ជនវរិលច្រតិ 
សថង្ោ់លសវា របជ្ជជនជ្ជជនងាយរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះលោយធមមជ្ជតិ 

លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុ រតូវានជួយសលន្តងាគ ះតាមរបលភទ និង្ររមិត 
ដូច្ខាង្លរកាម ៖ 
របលភទ១ ៖ ររមតិធៃន ់
 របជ្ជជនរង្លរគាះ ទទី័លររ ោច្់លសផៀង្ គាម នមុខរបរ គាម នដីធលោីដុំះ គាម ន

ជរមរសាប រ់លៅ ឬលមរេសួារជ្ជន្តសថីលមម៉ាយមានរូនលរច្នីរបុង្បនធុរពុំមាន
លទនភាពឱ្យរូនលៅសិរា ឬលមរេសួារជ្ជជនពកិារ ជនោសជ់រា ជនមាន 
ជំង្រុឺានំរ ៉ លហយីមានលរមង្របុង្បនធុរពុំមាន លទនភាពឱ្យលរមង្លៅសិរា។ រតូវ
ពិនិតយលទនភាពផថលជ់ំនយួគារំទលោយេតិច្ំននួសមាជរិ រេសួារតាម
ជំហានដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 ជំហានទ១ី ៖ រតូវផថលជ់ំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន ់ ជ្ជសមាភ រលរបីៈរាស ់
លសផៀង្អាហារ និង្ថវកិាមួយច្ំននួលោយមិនលលីសពីច្នំួន ៥០០.០០០ 
លរៀល របុង្មយួរេសួារ និង្ ផថលថ់វកិាមយួច្ំននួតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ 
ដូច្ជ្ជ អង្ករ អបំិល ម ីមុង្ ភួយ ទឺររត ីទរឺសីុអុីវ នងិ្លៅស៊ូតង្់។ 

 ជំហានទ២ី ៖ រតូវផថលជ់នំួយគារំទសរមាប់ការសាថ រនីតិសមផទា លដីមផី



ជនរង្លរគាះមានលសទរភាពលសផៀង្ សរមាប់ជីវភាពរបោនំថៃរបុង្រយៈ លពល 
៣០នថៃ នងិ្ផថលស់មាភ រៈសរមាប់ជួសជុលផធះ ឬសាង្សង្់ជរមរសាប រ់លៅ
បល ថ្ ះអាសនបលោយេតិ ជ្ជថវកិាមិនលលីសពីច្ំនួន ១.៥០០.០០០
លរៀល របុង្មួយរេួសារ។ 
 

របលភទ១ ៖ ររមតិមធយម 
 ជនរង្លរគាះទីទ័លររ ោច្់លសផៀង្ ខូច្ខាតាត់បង្់រទពយសមផតថិ ផធះ

សសមផង្ ប៉ះោល ់ មុខរបរ ឬសុខភាព និង្ខូច្ខាតផលដំ្  ំ ៘ រតូវ
ពិនិតយលទនភាពេិតលៅតាមច្នំួនសមាជរិរេួសារ ផថលជ់នំួយសលន្តងាគ ះ 
បនាធ នម់ថង្េត ់ ជ្ជសមាភ រៈលរបីរាសល់សផៀង្អាហារ នងិ្ថវកិាមួយច្នំួន 
លោយមិនលលីសពចី្ំននួ ៣០០.០០០លរៀល របុង្មួយរេួសារ និង្ផថលថ់វកិា
មួយច្នំួនតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន ៖ អង្ករ អបំិល មុង្ រលនធល ភួយ 
ទឹររត ីទឹរសីុអុីវ នងិ្លៅស៊ូតង្់។ 
  

របលភទ១ ៖ ររមតិរសាល 
 ជនរង្លរគាះសដលទទួលនូវការខូច្ខាតាត់បង្់រទពយសមផតថិ ឬផលដំ្ ំ

តិច្តចួ្ ៘ រតូវពនិិតយលទនភាពេតិលៅតាមច្នំួនសមាជិររេសួារ ផថល់
ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នម់ថង្េត់ ជ្ជសមាភ រៈលរបីរាស ់ លសផៀង្អាហារ នងិ្ថវកិា
មួយច្នំួនលោយមិនលលីសពចី្ំនួន ២០០.០០០ លរៀល របុង្មួយ រេសួារ និង្
ផថលថ់វកិាមយួច្ំននួតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន ៖ អង្ករ អំបិល មុង្ 
រលនធល ភយួ ទឹររត ីទរឹសីុអុីវ និង្លៅស៊ូតង្់។  
 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ លោង្តាមតារាង្េំរូ 
ឧបសមពន័ន 

 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ ស.អ.យ 
លោបល ់ ជំរុញការសាថ រនីតិសមផទា និង្សមាហរណ្រមមរបុង្សង្គមជ្ជតិចូ្លរមួរបុង្ការ

អភិវឌ្ណលសដឌរិច្ច សង្គម និង្ទទួលសផលផ្តក ននការអភិវឌ្ណរបរបលោយសមធម៌។ 
លលីររមពសល់សវាសង្គមរចិ្ច្នជ្ជជំហានៗពីការផថលជ់នំួយសលន្តងាគ ះលៅជ្ជ
ការលរៀបច្ំឱ្យមានរបពន័នសនថិសុខសង្គម ការធានារ៉ាប់រង្សង្គមលដីមផធីានា
សុខុមាលភាពសង្គមជូនរបជ្ជជនតាមលទនភាពលសដឌរិច្ចជ្ជតិលោយោត់ទុរជ្ជ
យុទនសាន្តសថសំខាន ់ននលគាលការណ៍្សបង្សច្រលភាេផលលោយសមធម ៌។ 

 

 

 

 

  

 

 

 



ការផតលស់សវាថែទា ំរកំ្ទ្ ដ្លជ់នផទុរសមសរារសអដ្ស ៍ជងំឺសអដ្ស ៍និងរងផលប ោះាលស់ោយស្តរសមសរារសអដ្ស ៍និងជំងកឺាច្
ស្តហាវសផេងៗសៅតាមសហរមន ៍

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសថទា ំ គារំទដលជ់នផធុរលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្រង្ផល 
ប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ និង្ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗលៅតាមសហ
េមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 
 ការោិលយ័លសវាការោរជនផធុរលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍និង្ជងំ្ ឺ

កាច្សាហាវលផសង្ៗ 
 អាសយោឌ ន :  អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធនាយរោឌ ន  :  (៨៥៥)២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ទូរសព័ធការោិលយ័ :  (៨៥៥)១២ ៧៧៦ ៨៦០ 
 អុីសម៉ល : mosvy_me@yahoo.com 

 មនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផទីបស់ាក ត់ការររីរាលោលលោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដសន៍ិង្រង្ផល
ប៉ះោលល់ោយលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដសន៍ិង្ជងំ្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ និង្ជួយ
ឱ្យជនរង្លរគាះនិង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍ និង្
ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗទទួលាននូវលសវាសថទា ំ និង្គារំទរបរបលោយរបសិទន
ភាព។ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយ លលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាល
នលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ១២២៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរមួល និង្បំលពញបសនទមសមាភាព និង្តួនាទ ីភាររិច្ចរបសក់ារងារថាប រ់
ជ្ជតិពហុវសិយ័សថពី ីរុមាររំរោ នងិ្រុមារងាយរង្លរគាះ 

 របកាសលលខ ០១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
ោត់តាងំ្ររុមការងារ លដីមផអីនុវតថរមមវធិមូីលនិធិសរលជុំទី៧ 

 របកាសលលខ ១១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី១ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ
បលង្កីតេណ្ៈ រមាម ធិការរបយុទននឹង្ជំង្ឺលអដសរ៍បសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទនជន នងិ្ យុវនីតិសមផទា 

 របកាសលលខ ១៦៩១ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការសរសរមួល សមាសភាពេណ្ៈរមាម ធកិាររបយុទននងឹ្ជងំ្ឺលអដសរ៍បស់
ររសួង្សង្ទមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្ជងំ្ឺ
កាច្សាហាវ លផសង្ៗលៅតាមសហេមន ៍

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្ជងំ្ឺ
កាច្សាហាវ លផសង្ៗលៅតាមសហេមន ៍ រតូវទទួលលសវាសថទា ំ នងិ្គារំទដូច្
ខាង្លរកាម ៖ 
១- ទាររ រុមារមានផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬជងំ្លឺអដសស៍ដលសាប រល់ៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរតវូទទលួរបបឧបតទមភដូច្ខាង្លរកាមៈ 

 ទាររអាយុ 0២ឆ្ប ចុំ្ះ ទទួលរបបនថលទឹរលោះលគា របុង្១សខ ៦០.០០០ 



លរៀល និង្នថលសំលលៀរបំោរ ់សមាភ រៈដំលណ្រ អនាម័យ និង្ពាាល ១
ដង្របុង្ 0១ឆ្ប  ំ១២០.០០០ លរៀល (ទទលួលពលលដីមឆ្ប  ំ) 

 រុមារអាយុលលីសពី 0២ឆ្ប  ំ ទទួលរបបឧបតទមភនថលមហូបអាហារ 0១សខ 
៤៥.០០០លរៀល នថលសំលលៀរបំោរ់ សមាភ រៈសិរា រីឡា សមាភ រៈដំលណ្រ 
ផធះាយ អនាម័យ និង្ពាាល ១ដង្ របុង្១ឆ្ប  ំ ១២០.០០០ លរៀល 
(ទទួលលពលលដីមឆ្ប )ំ 

 ទាររ រុមារទទួលរបបបំបន៉សុខភាពបសនទមរបុង្ 0១សខ ២០.០០០ លរៀល 
 ទាររ រុមារអាយុ ៥ឆ្ប ចុំ្ះ ទទួលមរណ្ភាពឧបតទមភមថង្េត់ សរមាប់

លរៀបច្ំពិធបុីណ្យសព លសមីរារ់មហូបអាហារ ៦សខ (២៧០.០០០ លរៀល) 
 រុមារអាយុលលីសព ី ៥ឆ្ប លំឡងី្ ទទួលមរណ្ភាពឧបតទមភមថង្េត់សរមាប់

លរៀបច្ំពិធបុីណ្យសព លសមីរារ់មហូបអាហារ ១២សខ (៥៤០.០០០លរៀល) 
២- រុមាររង្ផលបះ៉ោលល់ោយលមលរាេលអដស ៍នងិ្ជងំ្លឺអដស ៍រុមារររំោ រុមារ
ពកិារធៃនធ់ៃរ មានជងំ្រុឺានំរ ៉  ផធុរលមលរាេលអដស ៍ឬមានជងំ្លឺអដស ៍  ជនពកិារមាន
ជងំ្លឺអដស ៍ ជនពកិារ អនាថាមានជងំ្លឺអដស ៍ ។ រុមារមានអាយុលរកាម 0៥ឆ្ប  ំ
រេសួារមានសមាជរិរសល់ៅជ្ជមយួលមលរាេលអដស ៍ ឬទទលួផលបះ៉ោលល់ោយ
ជងំ្លឺអដស ៍ រេសួារសដលមានអា្ពាាល ជ្ជមនុសសោស ់ នងិ្មនិអាច្មាន
សមតទភាពលធវកីារងារ ឬរេសួារសដលមានរុមារជ្ជលមរេសួារ រតវូទទលួរញ្ចប់
លសផៀង្អាហារបនាធ នម់ាន ៖ 

 អង្ករច្នំួន ៣០ េីឡូរកាម 
 លរបង្ឆ្ ច្ំននួ ១ លីរត 
 អំបិលអុីយ៉ុត ច្ំននួ ១/២ េឡូីរកាម 
 របូលតអុីនបសនទម (ស៊ុត លសៀង្ សាច្់លង្ៀត ឬរតខីរំប៉ុង្) 

 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ទរមង្់រាយការណ៍្ 
 ទរមង្់សទិតជិនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺ

លអដស ៍នងិ្ ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ 
 ទរមង្ទ់ិនបនយ័ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលបះ៉ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍

ជំង្ឺលអដស ៍និង្ជងំ្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗសដលទទួលានលសវាសថទា ំនិង្គាំ
រទ 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ 
លោបល ់ លដីមផលី្លីយតបនងឹ្ការទប់សាក ត់ការររីរាលោលននលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍

របរបលោយ របសិទនភាពខពស ់៖ 
 រតូវលរៀបច្ំអនុររឹតយ សថីពីការផថលរ់បបជនំយួឧបតទមភដលជ់នរង្លរគាះ និង្រង្

ផលប៉ះ ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍សដលទីទ័លររ គាម នទី
ពឹង្ និង្គាម ន ជរមរ 

 បលង្កីតររមុការងាររតតួពនិិតយ តាមោន និង្វាយតនមល 
 សិរា រសាវរជ្ជវពបីញ្ញហ របឈម និង្ររដលំ្ះរសាយសដលសមរសបដល់

ជនរង្ លរគាះ និង្រង្ផលប៉ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍នងិ្
ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ 

 

 



ការសបើរផតលរ់បបសនតិសខុសងគមជូនអតីតយទុ្ធជន និងក្រសួ្តរអតីតយទុ្ធជន 

ល ម្ ះលសវា ការលបីរផថលរ់បបសនថិសុខសង្គម ជូនអតតីយុទនជន និង្រេួសារអតីតយុទនជន 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 លបឡាជ្ជតិអតីតយុទនជន  “ប.ជ.អ.” 

 អាសយ័ោឌ ន :  លលខ ៧៨៨  មហាវថិីរពះមុនីវង្ស  រាជធានីភបំលពញ  
                    (បនធប ់A2-01) 

 ទូរសព័ធ        :   ០២៣ ២១៣ ៥៨០ 
 អុីសមល                  :      nfv.info@gmail.com or nfv_gov@yahoo.com 
 លេហទំព័រ          :      www.nfv.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

បលង្កីនរបសិទនភាពរបុង្ការរេប់រេង្ និង្លបីរផថលរ់បបសនថិសុខសង្គម ជូន 
អតីតយុទនជន និង្រេសួារអតីតយុទនជនឱ្យានឆ្ប់រហ័ស នងិ្មានតមាល ភាព 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយច្ាប់លលខ ១០ ររ.ច្ ចុ្ះនថៃទី០៨ សខរុមភៈ ឆ្ប ១ំ៩៩៣ របសរ់រុម
របឹរារដឌននរដឌរមពុជ្ជសដលរបកាសឱ្យលរបចី្ាប់សថីពីរបបលសាធននិវតថន ៍និង្
លសាធនាតប់ង្់សមតទភាពពលរមមច្ំលោះនេរាលរបជ្ជជនរមពុជ្ជ 

 រពះរាជររមលលខ០៧ នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថីពីរបប
លសាធននិវតថន ៍និង្លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងារច្ំលោះលោធនិននរង្
លោធពលលខមរភូមិនធ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០៤០៦/០០៨ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខររកោ ឆ្ប ំ
២០០៦ វលិសាធនរមមច្ាប់សថីព ីរបបលសាធននិវតថន ៍និង្លសាធនាតប់ង្់
សមតទភាពការងារច្ំលោះលោធិនននរង្លោធពលលខមរភូមនិធ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៧១០/៥៩៥ ចុ្ះនថៃទី១៥ សខររកោ ឆ្ប ំ
២០១០ សថីពីរបបសនថិសុខសង្គមសរមាប់អតតីយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ១១៥ អនររបរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦សថពីីការ
អនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍និង្ាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបប
ឧបតទមភច្ំលោះលោធិនពលីមរណ្ៈ បង្កសាល ប ់ាតខ់លួន និង្ជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១០ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
បសនទមលបៀវតស ជូនរង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិវតថ
ជន មន្តនថីាត់បង្់សមតទភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការអនុររតឹយលលខ ០៤ 
អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសរសរមួលលបៀវតសរ ៍
មូលោឌ នរបសម់ន្តនថីនេរាលជ្ជត ិ

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន ឬបថី នងិ្រូនរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិ 
រង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន មន្តនថីាត់បង្់
សមតទភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ៥៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការបសនទមលបៀវតស ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ៩៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
ផថលរ់ារ់បំ្ ច្ជ់ិវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិរង្លោធពលលខមរភូមិនធ 
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រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិង្និវតថជន មន្តនថីាតប់ង្់សមតទភាពពលរមម 
យុទនជនពិការសដលជ្ជមន្តនថរីាជការសីុវលិ និង្អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពកីារផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជិវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ រង្លោធពលលខមរភូមិនធរង្
នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ យុទនជនពិការ និង្
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៧៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពី
របបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះមន្តនថនីេរាលពលី មរណ្ៈ បង្កសាល ប់ 
ាត់ខលួន និង្ជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពី
ការបសនទមលបៀវតស ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ២០៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជីវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ រង្លោធពលលខមរភូមិនធ 
រង្នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ និង្ជនពកិារ និវតថ
ជន ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជនាត់បង្់សមតទភាពពលរមម សដលជ្ជ
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ២០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរបតនមល ឯរតាននសនធសសន៍លបៀវតសរមូ៍លោឌ ន និង្ការបលង្កីនលបៀវតសរសុ៍ទន
សាធរបសម់ន្តនថរីាជការ 

 អនុររតឹយលលខ ៤២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
សរសរមួល ការអនុវតថការលបរីរារ់លសាធន ច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជ 
និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជន
ពិការ និង្រេសួារជនពលីរេសួារជនមរណ្ៈសដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរ
នលោាយ 

 អនុររតឹយលលខ ៧៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១០ សថពីីការ
បលង្កីតលបឡា ជ្ជតិអតតីយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ១០១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពី
ការសរសរមួល ការរំណ្ត់របបឧបតទមភ នងិ្របបលសាធននិវតថន ៍និង្លសាធន
ាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជូនរង្លោធពលលខមរភូមិនធ និង្រង្រមាល ងំ្
នេរាលជ្ជត ិសដលចូ្លនិវតថន៍ បត់ាបង្ស់មតទភាពការងារ ពលី មរណ្ៈ 
បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលលបៀវតសរមូ៍លោឌ ន នងិ្ការលបីរផថលល់បៀវតសរដ៍លល់ោធិនននរង្
លោធពលលខមរភូមិនធ 

 អនុររតឹយលលខ ១៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលលបៀវតសរមូ៍លោឌ ន នងិ្ការលបីរផថលល់បៀវតសរដ៍លម់ន្តនថនីេរាល
ជ្ជត ិ

 អនុររតឹយលលខ ១៩១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការសរ
សរមួលតនមលននសនធសសន៍លបៀវតសរមូ៍លោឌ នរបសម់ន្តនថរីាជការននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 



 លសច្រថីសលរមច្លលខ២០ សសរ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខមររា ឆ្ប ១ំ៩៩១របសរ់រមុ
របឹរារដឌមន្តនថីសថពីីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពលី ពិការ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ៥២ សសរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខធបូ  ឆ្ប ២ំ០០៥ របសរ់ាជរ
ោឌ ភិាលរមពុជ្ជសថីពកីារសរសរមួលរារឧ់បតទមភលគាលនលោាយធានា
រ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១៨០ សហវ.របរ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០០៧ សថីពីការរំណ្ត ់និង្សរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ
របោសំខជូនរូនរបសរ់េសួារជនពលី និង្មរណ្ៈ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១២៩ របរអន ចុ្ះនថៃទី០៧ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៧ 
សថីពីការរំណ្ត់អពំីសបបបទលផធររបេលក់ាររេប់រេង្ច្ំលោះនិវតថជន និង្ជន
ាត់បង្់សមតទភាពការងារ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១២៨ របរអន ចុ្ះនថៃទី០៧ សខវចិ្ឆកា ឆ្ប ២ំ០០៧ 
សថីពីការបលង្កតីេណ្ៈរមមការវាយតនមលររមិតថាប រ់ាតប់ង្់សមតទភាពការងារ
ច្ំលោះលោធិនទាងំ្ពីរលភទននរង្លោធពលលខមរភូមនិធ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១៨៧៧ របរ. ចុ្ះនថៃទី១៣ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ 
សថីពីការរំណ្ត់សបបបទលផធរ របេលក់ាររេប់រេង្ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់ 
សមតទភាពការងារ 

 របកាសលលខ ៦៧៨ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៥ សថីពីនីតិវធិី
អនុវតថ របបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះ ជនពលី មរណ្ៈ ជនពិការ 
និវតថជន ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ និង្រេសួារ 

 របកាសលលខ ១៥៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីនីតិវធិី
រំណ្ត់រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដំបូង្ជូនជនពិការ 

 របកាសលលខ ៤៣០ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ០ី១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់ជនពិការជ្ជអតីត
យុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០០១/២០០៧ សរណ្.អរ ចុ្ះនថៃទី២៩ 
សខមិនា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីព ីការអនុវតថអនុររឹតយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី
២៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបបឧបតទមភច្ំលោះលោធនិ ពលី មរណ្ៈ 
បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០០១ សរណ្.សអយ.សហវ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ 
សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីព ីការរំណ្ត់រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរេសួារជនមរ
ណ្ៈ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ០០១ ស.រ.ណ្.ន ចុ្ះនថៃទី២៥ សខវចិ្ឆិកា 
ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការអនុវតថអនុររតឹយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
មររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះមន្តនថនីេរាល
ពលី មរណ្ៈ បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០២១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខធបូ ឆ្ប ំ
២០១០ សថពីីការរតតួពិនតិយលផធៀង្ផ្តធ ត់អតីតយុទនជនរេប់របលភទ និង្
រេួសារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី១៦ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី



ពីការដំលឡងី្រារ់របប ១៥% ជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៥ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី២៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី
ពីការអនុវតថរបកាសអនថរររសួង្លលខ១៨០ សហវ របរ ចុ្ះនថៃទី១៥ សខមី
នា ឆ្ប ២ំ០០៧ របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា 
និង្ររសួង្លសដឌរិច្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ សថីព ីការរំណ្ត់សរសរមួលរារឧ់បតទមភ
លគាលនលោាយរបោសំខជូនរូនជនពលី និង្មរណ្ៈ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ០១១ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី២៩ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការអនុវតថសារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ០០១ សរណ្. សអយ.សហវ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៥ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទ ី០៩ សខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីការតលមលងី្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន ឬបថី រូនជនពិការ ជនពលី 
ជន មរណ្ៈ និវតថជន និង្ជន ាត់បង្់សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៧ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី០៤ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីការបសនទមរារ ់២០% ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទ
ភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៩ សអយ ចុ្ះនថៃទី១០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការផថលរ់ារ់បំ្ ច្ជ់ិវភាពជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទ
ភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ៨៤២ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
បលង្កីតររមុការងារអនថរររសួង្រតួតពនិិតយលផធៀង្ផ្តធ តមុ់ខសញ្ញដ អតីតយុទនជន
រេប់របលភទ និង្រេសួារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថី
ពីការបសនទមរារ ់២០% ជូនជនពិការ នវិតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទភាព
ការងារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី២០ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថី
ពីការផថលរ់ារប់ំ្ច្់ជីវភាពជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី១៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការផថលរ់ារប់ំ្ច្់ជីវភាពជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារសដលជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៨ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី០៤ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការបលង្កនីរារ ់២០% ជូននិវតថជន ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ និង្
ជនពកិារសដលជ្ជអតីតយុទនជន  

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១១ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការលបីររារ់លសាធនច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជនិវតថជន ជនាត់បង្់ស
មផទាវជិ្ជជ ជីវៈជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ ជនពិការ និង្រេួសារជនពលី
រេួសារជនមរណ្ៈសដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរនលោាយ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១១ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការពរង្ងឹ្ការងារលបរីផថលរ់ារឧ់បតទមភជូនអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ០១៥ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី១៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី



ពីវធិានការលោះរសាយការទិញ បញ្ញច  ំលរ់ របបសនថិសុខសង្គមរបសអ់តីត
យុទនជន និង្អតីតមន្តនថីរាជការ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១០ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការសរសរមួលការរណំ្ត់របបឧបតទមភ១លលីរដំបូង្ជូនរេួសារជនពលី
រេួសារជនមរណ្ៈ និង្ជនពិការសដលជ្ជអតីតយុទនជន 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថី
ពីការសរសរមួលរារ់របបសនថិសុខសង្គមជូនអតីតយុទនជន និង្រេសួារ
អតីតយុទនជន 

 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អតីតយុទនជនរេប់របលភទ នងិ្រេសួារអតតីយុទនជនរមួមាន ៖ 
 ជនពលី 
 ជនមរណ្ៈ 
 ជនពកិារ 
 និវតថជន 
 ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ និង្ 
 រេួសាររបសអ់តីតយុទនជន 

 

 

 

សថង្ោ់លសវា ១. នវិតថជនទទលួាន ៖ 
 លោធិន 

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំនួន ៨សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្
សាមី) 

 រារ់លសាធននិវតថន៍របោសំខ = រារ់លសាធន ពី៥០% លៅ ៨០% នន
លបៀវតសឋាននថរសរថ ិ + របពនន + រូន + តំបន{់លបីមាន} + រារ់អាទិ
ភាព ១៥% លៅ ២០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថិ{លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
នេរាលជ្ជត ិ

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៨សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធននិវតថន៍របោសំខ = រារ់លសាធន ៨០% ននលបៀវតស

ឋាននថរសរថ ិ+ ២% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន{់លបី
មាន} + រារ់អាទិភាព ១៥% លៅ ២០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថិ{លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ

២. ជនាតប់ង្ស់មតទភាពទទលួាន ៖ 
 លោធិន 

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៦សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងាររបោសំខ ៖ 

o ររមិតទី១: រារ់លសាធន ១០០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
+ អបរបលរមី(លសមីពលលទា) + របពនន + រូន + តំបន{់លបី
មាន}  

o រំរតិទ២ី: រារ់លសាធន ព៥ី០% លៅ ៦០% ននលបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តបំន{់លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ 



នេរាលជ្ជត ិ
 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៦សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងាររបោសំខ ៖  

o ររមិតទី១: រារ់លសាធន ៧០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
+ ៥០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន់
{លបីមាន}  

o និង្រំរតិទី២: រារ់លសាធន ពី៥០% លៅ ៦០% ននលបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន{់លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ 

៣. ពកិារភាពទទលួាន ៖ 
 ទទួលានរារ់ឧបតទមភរបោសំខ ៖ 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតលោធិន និង្នេរាលជ្ជត ិ ៖ 
រារ់ឧបតទមភរបោសំខ = រារ់លបៀវតសសរុប(លបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ មហូប + តំបន{់លបីមាន} + រូន + របពនន ឬ
បថី) + រារ់ជំនយួមុខរបួស + រារ់បសនទមភាេរយ + 
រារ់អបរបលរមី(លបីជ្ជជនពកិារថាប រទ់ី១) 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតមន្តនថរីាជការសីុវលិ ៖ រារ់
ឧបតទមភរបោសំខ = រារ់លបៀវតសសរុប(លបៀវតសមូលោឌ ន + 
តំបន{់លបីមាន} + រូន + របពនន ឬបថី) + រារ់ជំនួយមុខ
របួស + រារ់បសនទមភាេរយ + រារអ់បរបលរមី(លបីជ្ជជន
ពិការថាប រទ់ី១) 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតរង្លសនាជន រង្ជីវពល ពល
ររ និង្របជ្ជពលរដឌ ៖ រារឧ់បតទមភរបោ ំ= រារ់ជនំួយ
មុខរបួស + រារ់បសនទមភាេរយ + រូន + របពនន + អបរ
បលរមី(លបីជ្ជជនពិការថាប រ់ទ១ី) 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាព ៖ 
o ជនពិការរបលភទ រ ជ្ជលោធិន និង្មន្តនថនីេរាលជ្ជតិ ៖ 

រតូវបនថលបីររារ់ឧបតទមភរបោសំខច្ំនួន ៣សខ ជូនរេសួារ
សព លហយីទទួលានរារបូ់ជ្ជសពច្ំននួ ៩សខ ននរារ់
ឧបតទមភរបោសំខចុ្ង្លរកាយរបសស់ាមីជន និង្រារ់
ឧបតទមភមួយលលីរច្ំននួ ១៥សខ ននលបៀវតសសរុប 

o ជនពកិាររបលភទ រ ជ្ជលសនាជន ៖ រតូវបនថលបរីរារ់
ឧបតទមភរបោសំខច្ំននួ ៣សខជូនរេួសារសព លហយីទទួល
ានរារបូ់ជ្ជសពច្ំនួន ១,២០០,០០០លរៀល រារជូ់ន
ដំណឹ្ង្ ជនពលីច្នំួន ៣សខ ននរារល់សមីពលលទា នងិ្
រារ់ឧបតទមភមួយលលីរច្ំនួន ១២សខ ននរារ់លសមីពលលទា 

 ជនពកិាររបលភទ ខ ៖ រតូវបនថលបីររារឧ់បតទមភរបោសំខច្នំួន ៣សខ
ជូនរេួសារសព លហយីទទួលានរារ់បូជ្ជសពច្ំនួន ៧សខ ននរារ់
ឧបតទមភរបោសំខចុ្ង្លរកាយរបសស់ាមីជន និង្រារឧ់បតទមភមយួលលីរ
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសសរុប។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ទទលួសាគ លអ់តតីយុទនជនថមសីដលលផធរពរីរសួង្ការោរជ្ជត ិ ររសួង្មហានផធ នងិ្
ររសួង្ សាទ បន័ោរព់នន ័



 លិខិតលផធរអតីតយុទនជនរេប់របលភទ                       (០២ច្ាប់) 
 រពះរាជររឹតយ អនុររឹតយ និង្របកាសលច្ញពីជួរ           (០២ច្ាប់) 
 បញ្ជ ីរាយនាម                                                   (០២ច្ាប់) 
 លិខិតទទួលសាគ ល ់                                            (០២ច្ាប់) 
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ររ់រមតិាតប់ង្់សមតទភាពការងារ   (០២ច្ាប់) 
 លិខិតឧលទធសនាមផគត់ផគង្់ហរិញ្ដវតទុ                          (០២ច្ាប់)  
 ជីវៈរបវតថិសលង្េប                                                 (០២ច្ាប់) 
 លិខិតច្មលង្រពះរាជររឹតយ អនុររឹតយ របកាសលច្ញពីជួរ  (០២ច្ាប់)   

 

លុបអតតីយុទនជនរេបរ់បលភទ 
 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ             (០២ច្ាប់) 
 តារាង្ឧបសមព័នន                                                    (០២ច្ាប់)    
 លិខិតទទួលសាគ លជ់នពលី ឬជនមរណ្ៈ                     (០២ច្ាប់)  
 របវតថិរូបសលង្េប                                                     (០២ ច្ាប់) 
 តារាង្បញ្ញជ រ់រារ់ឧបតទមភរបោសំខ                             (០២ច្ាប់) 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតមរណ្ភាព                                  (០២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលសាគ ល ់ នងិ្តារាង្ឧបសមពន័ន របសរ់រសួង្  (០២ច្ាប់)   

 

បញ្ចូ លរបពនន ឬ បថ ីនងិ្រូនរបសជ់នពកិារ នវិតថជន នងិ្ ជនាតប់ង្ ់ 
សមតទភាពការងារ  

 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ  (០២ច្ាប់) 
 តារាង្ឧបសមព័ននននបញ្ជ ីរាយនាមអតតីយុទនជន នងិ្រេសួារ (០២

ច្ាប់) 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍  ឬសំបុរតរំលណី្ត  (០២ច្ាប់) 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ការសិរា  (០២ច្ាប់) 

 

លផធរអតតីយុទនជនរេបរ់បលភទពរីាជធាន ីលខតថមយួ លៅរាជធាន ីលខតថមយួលទៀត 
 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ             (០២ច្ាប់)  
 តារាង្ឧបសមព័នន ននបញ្ជ ីរាយនាមអតីតយុទនជន             (០២ច្ាប់) 
 លសៀវលៅលបីររារ់ និង្សាលារបរត័                          (០២ច្ាប់) 
 សំណំុ្លិខិតរបសស់ាមខីលួន                                        ច្ាប់លដីម 
 ោរយលសបីសំុលផធររបសស់ាមីខលួន                                   (០២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ                           (០២ច្ាប់) 

 

លបរីរាររ់បបសនថសុិខសង្គម នងិ្រារឧ់បតទមភលផសង្ៗជូនអតតីយុទនជន  
នងិ្រេសួារអតតី យុទនជន 

 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ            (០២ច្ាប់)  
 តារាង្ឧបសមព័នន ននបញ្ជ ីរាយនាមរបសអ់តីតយុទនជន      (0២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលសាគ ល ់និង្ផថលរ់បបឧបតទមភ 

លោបល ់  

 



ការផតលអ់ាជ្ជា បណ្ណ ដ្លទ់្ីភ្នន រ់្រសមុរំនូអនតរក្បសទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដរ់ទីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 អាសយោឌ ន : អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស  រាជធានភីបំលពញ 
 ទូរសព័ធ   :  ០២៣ ២១១ ៨៤៨ 
 អុីសមល       :      info@icca-cambodia.com.kh 
 លេហទំព័រៈ www.icca-cambodia.com.kh      

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ទីភាប រ់ងារសដលទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ សដលអាច្សសវង្រររេួសារច្ិញ្ច ឹមមួយដ៏លអរបុង្ន័យ
ធានាឧតថមរបលោជនរ៍បសរុ់មារជ្ជច្មផង្ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ អង្គការសហរបជ្ជជ្ជត ិ សថពីីសិទនិរុមារសដលរមពុជ្ជជ្ជសមាជរិ 
របកាសលោយររុមរបឹរាជ្ជតិជ្ជនខ់ពសន់នរមពុជ្ជលៅនថៃទី២២ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
១៩៩២ និង្ានផថលស់ោច ប័ន លៅនថៃទ១ី៥ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩២ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០១០៧/០០៣ ចុ្ះនថៃទី២២ សខមររា ឆ្ប ំ
២០០៧ សដលរបកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីកីារអនុមត័ឲ្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុ
ជ្ជ ចូ្លជ្ជភាេីននអនុសញ្ញដ ររងុ្ឡាលអ សថីពីការការោររុមារ និង្សហ
របតិបតថកិារទារ់ទង្នឹង្សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/១២០៩/០២៤ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
សដលរបកាសលអាយលរបីច្ាប់ សថីពីសមុរូំនអនថររបលទស 

 របកាសរមួលលខ ១០០៧ សហវ.របរ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ សថពីី
ការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិ
សមផទា 

 របកាសលលខ ១៩៨០ ស .អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខសីហា ឆ្ប ំ២០១៤ របស់
ររសួង្សង្គម រិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពនីីតវិធិីផថលក់ារ

អនុញ្ញដ តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 
អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 
 
 
 

 ទីភាប រ់ងារសដលមានការបញ្ញជ រទ់ទួលសាគ លេុ់ណ្វុឌ្ណពិអីាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬ 
អាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរបលទសរបសទ់ី
ភាប រ់ងារ 

 ទីភាប រ់ងារមានការអនុញ្ញដ តពីអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬ អាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទ
ទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ ឲ្យលធវីរបតិបតិថការ
សមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 ទីភាប រ់ងារនីមួយៗ រតូវចុ្ះបញ្ជ ីតាមបទបផញ្ដតថិច្ាប់ជ្ជធរមានរបសរ់ពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ ទារ់ទង្នងឹ្នតីិបុេគលមនិយរច្ំលណ្ញ សមាេម ឬ អង្គ
ការមិនសមនរោឌ ភិាល។ទីភាប រង់ារមិនមានលបីរមណ្ឍ លរុមាររំរោ ឬ លរបី
រាសម់ណ្ឍ លរុមាររំរោ លដីមផជី្ជរបភពផថលទ់ាររ និង្រុមាររំរោសរមាប់
សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របលទសរបសទ់ីភាប រ់ងារជ្ជរបលទសសដលមានទំនារ់ទនំង្ការទូតជ្ជមួយរពះ
រាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ។ 

mailto:info@icca-cambodia.com.kh


សថង្ោ់លសវា 
 
 
  
 

 ទីភាប រ់ងាររតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ សដលរបរបលោយសុច្ចរតិភាព ជំលនឿទុរច្ិតថ អភិាលរចិ្ច
លអ សមតទភាពវជិ្ជជ ជីវៈ េណ្នយភាព នងិ្ររមសីលធម៌  

 តនមលលសវាសរមាប់ការផថល ់ ឬបនថសុពលភាពអាជ្ជញ ប័ណ្តសមុ ំរូនអនថររបលទស 
រយៈលពលផថល ់នងិ្សុពលភាពអាជ្ជញ បណ័្តរតូវរំណ្ត់ ដូច្ខាង្លរកាម៖ 

 
 

ល.រ បរោិយ តនមលលសវា(៛) សុពលភាព 
១ កាផថលអ់ាជ្ជញ បណ្ត ១២.០០០.០០០ ២ឆ្ប  ំ
 លសវារដឌាលពនិិតយសំណំុ្ឯរ

សារ 
២០០.០០០ 

 

 លសវាផថលអ់ាជ្ជញ បណ្ត ១០.០០០.០០០  
២ បនថសុពលភាពអាជ្ជញ បណ្ត ២.០០០.០០០ ២ឆ្ប  ំ

 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 
 
 

 សំណំុ្ឯរសាររបសទ់ភីាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទសមានដូច្ខាង្លរកាម៖  
1. ោរយលសបីសំុរតូវចុ្ះហតទលលខាលោយរបធានទីភាប រ់ងារ នងិ្មានបិទ

សតមរបិ៍សារលពពីននតនមល ៥.០០០៛ 
2. ច្ាប់ច្មលង្លិខតិបញ្ញជ រទ់ទួលសាគ លេុ់ណ្វុឌ្ណរិបសទ់ីភាប រ់ងារ 

(លៅមានសុពលភាព) លច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ
ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ 

3. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសារអនុញ្ញដ តឲ្យលបរីទីភាប រ់ងារសដលមានទិសលៅ
មិនសសវង្ររផលច្ំលណ្ញលោយមានការបញ្ញជ រ់រតមឹរតូវពីអាជ្ជញ ធ
ររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ 

4. លិខិតរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចននរបលទស
របសទ់ីភាប រង់ារសដលអនុញ្ញដ តឲ្យទីភាប រង់ារលធវីរបតិបតិថការសមុ ំរូន
អនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ។ 

5. លរេនថិរៈ និង្បទបញ្ញជ នផធរបុង្របសទ់ភីាប រង់ារ 
6. ឯរសាសលង្េបអំពីរបវតថិ សរមមភាព រមមវធិី និង្លសវារបសទ់ី

ភាប រ់ងារ បញ្ជ ីរាយនាមបុេគលិរ នងិ្លរេណ្សមផតថិរបសបុ់េគលិរ
ទាងំ្លនាះ រមួទាងំ្ភ័សថុតាង្សដលបងាហ ញអំពបីទពិលសាធន៍របុង្វសិ័
យសមុ ំរូនអនថររបលទសោ៉ង្តិច្ ៥ឆ្ប  ំ

7. រាយការណ៍្ហរិញ្ដវតទុរបោឆំ្ប ចុំ្ង្លរកាយសដលមានលធវីសវនរមម
លោយសវនររឯររាជយ រមួមាន របភពមូលនិធ ិ លសាហុ៊យសមុរូំន 
និង្នថលច្ំ្យនានា ទារទ់ង្នងឹ្សមុរូំនអនថររបលទស 

8. របវតថិរូបសលង្េបមានបទិរូបថតទហំ ំ ៤សម x ៦សម របស់
សមាជិរររមុរបឹរាភាិល ឬេណ្ៈរេបរ់េង្ទីភាប រ់ងារ 

9. របវតថិរូបសលង្េបមានបទិរូបថតទហំ ំ៤សម x ៦សម របសបុ់េគលិរ
មួយនារ ់ ឬពីរនារ ់ សដលានទទលួការអនុញ្ញដ តឲ្យលធវីជ្ជអបរ
តំ្ង្ទីភាប រ់ងារលលីការងារសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ 

10. ឯរសារភ័សថុតាង្នានាសដលបញ្ញជ រ់ថា អបរតំ្ ង្ដូច្មានសច្ង្
របុង្ច្ណុំ្ច្ ៩ ខាង្លលី គាម នជ្ជប់ល ម្ ះរបុង្បញ្ជ ីលថាក លលទាសលៅ
របលទលដីមរបសខ់លួន នងិ្លៅរបលទសចុ្ង្លរកាយសដលខលួនរំពុង្រស់
លៅ របសិនលបីរបលទសខុសគាប  



11. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសារចុ្ះបញ្ជ ីតាមបទបផញ្ដតិថច្ាប់ជ្ជធរមានរបស់
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ ទារ់ទង្នឹង្នតីិបុេគលមិនយរច្ំលណ្ញ 
សមាេម ឬអង្គការមិនសមនរោឌ ភិាលលោយមានការបញ្ញជ រ់រតឹម
រតូវពីររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថិការអនថរជ្ជតិននរពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ 

12. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសាររិច្ចរពមលរពៀង្ពីអតតីកាល ឬបច្ចុបផនបកាល
ជ្ជមួយររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថីពី
ការផថលជ់ំនយួមនុសសធម ៌ ឬការជួយឧបតទមភដលរុ់មាររំរោនានា 
លៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

13. ច្ាប់ច្មលង្រចិ្ចរពមលរពៀង្លទវភាេី សថីពរីចិ្ចសហរបតបិតថិការសមុរូំន
អនថររបលទសរវាង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ (ររសួង្ការបរលទស 
និង្សហរបតិបតថិការអនថរជ្ជតិ) នងិ្របលទសរបសទ់ភីាប រ់ងារ 
របសិនលបីរបលទសលនះមិនសមនជ្ជរបលទសភាេីអនុសញ្ញដ ររុង្ឡា
លអ សថីពីការការោររុមារ និង្សហរបតបិតថិការទារ់ទង្នឹង្ការសមុ ំ
រូនអនថររបលទស 

14. ឯរសារលផសង្ៗលទៀតសដលររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវ
នីតិសមផទាយលថ់ាោាំច្់លដីមផឧីតថមរបលោជន៍រុមារ និង្លដីមផី
មានមូលោឌ នវាយតនមលោរយសំុឲ្យានសមរសប 

 នីតីវធិរីបុង្ការលផញោីរយសំុ នងិ្សំណំុ្ឯរសារទាងំ្អសរ់បសទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូន
អនថររបលទសរតូវបញ្ជូ នតាមរយៈអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច
ននរបលទសរបសទ់ីភាប រ់ងារលៅសាទ នទូត ឬសាទ នតំ្ ង្ននរបលទសរបសទ់ី
ភាប រ់ងាររបោលំៅរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ ចូ្លររសួង្ការបរលទស និង្សហ
របតបិតថកិារអនថរជ្ជត ិពិនតិយ និង្បញ្ចូ នបនថមរររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទន
ជន និង្យុវនីតិសមផទា។ 

 សំណំុ្ឯរសារទាងំ្អសរ់បសទ់ភីាប រ់ងារសមុរូំនអនថររបលទសរតូវមានជ្ជភាសា
អង្់លេលស ឬភាសាារាងំ្ លហយីរតូវបរសរបជ្ជភាសាសខមរ។ 

លោបល ់ ោរ់ពន័ននឹង្ការផថលល់សវាលលីការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថរ
របលទស របុង្ការទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទស លៅ
របុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិស
មផទា រដូ៏ច្ជ្ជអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ានខិតខំលរៀបច្ ំ រសាង្
ច្ាប់លិខិតបទោឌ នេតិយុតថនានា រសបតាមបទោឌ នជ្ជតិ អនថរជ្ជតិសដល
ការងារទាងំ្អសល់នះពិតជ្ជានចូ្លរមួ ច្ំសណ្រោ៉ង្សំខាន ់ លដីមផរីររេួសារ
លអឱ្យរុមារ នងិ្ធានាឧតថមរបលោជន៍របសរុ់មារ ទប់សាក ត់ការ លវង្របវញ្ច  នងិ្
ជួញដូរតាមរូបភាពសមុ ំរូនអនថររបលទស។ 

 

 

 

 

 



ការទ្ុរោរ់រមុារជ្ជមួយក្រួស្តរអច្ិន្តន្តនតយស៍ៅក្បសទ្សទ្ទ្ួល 

ល ម្ ះលសវា ការទុរោរ់រុមារជ្ជមួយរេសួារអច្ិនន្តនថយល៍ៅរបលទសទទួល 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស  
 អាសយោឌ នៈ អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិរីពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធៈ ០២៣ ២១១ ៨៤៨ 
 អុីសម៉លៈ info@icca-cambodia.com.kh 
 លេហទំព័រៈ www.icaa-cambodia.com.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ការផថលល់សវាដលរុ់មារឱ្យទទួលាននូវឋាន: សិទន និង្កាតពវរិច្ច ដូច្ជ្ជរូន
បលង្កីត អាច្បលង្កីតនូវទំនារ់ទនំង្អច្ិនន្តនថយរ៍វាង្រូនសំុ និង្ឪពុរមាថ យច្ញិ្ច ឹម
រសបច្ាបន់នរបលទសទទួល 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ អង្គការសហរបជ្ជជ្ជត ិ សថពីីសិទនិរុមារសដលរមពុជ្ជជ្ជសមាជរិ 
របកាសលោយររុមរបឹរាជ្ជតិជ្ជនខ់ពសន់នរមពុជ្ជលៅនថៃទី២២ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
១៩៩២ និង្ានផថលស់ោច ប័ន លៅនថៃទ១ី៥ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩២ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០១០៧/០០៣ ចុ្ះនថៃទី២២ សខមររា ឆ្ប ំ
២០០៧ សដលរបកាសឱ្យលរបចី្ាប់ សថពីកីារអនុមត័ឲ្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុ
ជ្ជចូ្លជ្ជភាេនីនអនុសញ្ញដ ររុង្ឡាលអ សថីពីការការោររុមារ នងិ្សហ
របតិបតថកិារទារ់ទង្នឹង្សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/១២០៩/០២៤ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
សដលរបកាសលអាយលរបីច្ាប់ សថីពីសមុរូំនអនថររបលទស 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះ សាប រ់លៅរបុង្មណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ០៣៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២១ សខរុមភ: ឆ្ប ២ំ០០៥ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារបលង្កតីេណ្រ
មាម ធិការរបឹរាការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសលលខ ២១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការោរឱ់្យអនុវតថ
លគាលនលោាយសថីពី ការសថទាជំំនួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសលលខ ៦១៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី២ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស ់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពីបទោឌ នអបផបរមា 
សរមាប់ការសថទាជំនំួស ច្ំលោះរុមាររបុង្មណ្ឍ ល 

 របកាសលលខ ១៩៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១១ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៨ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពីបទោឌ នអបផបរមា
សរមាប់ការសថទាជំំនួស ច្ំលោះរុមារលៅតាមសហេមន ៍

 របកាសលលខ ១៤៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី ២០ សខមីនា ឆ្ប  ំ២០០៧ សថីពីការ
សរសរមួលសមាសភាព និង្ភាររិច្ចរបសេ់ណ្រមាម ធកិាររបឹរាការសថទាំ
ជំនួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសរមួលលខ ១០០៧ សហវ-របរ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ រវាង្
ររសួង្លសដឌរិច្ច នងិ្ហរិញ្ដវតទុ និង្ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវ

mailto:info@icca-cambodia.com.kh
http://www.icaa-cambodia.com.kh/


នីតសិមផទាសឋីពី ការផថលល់សវាសារធារណ្ៈរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទឌជន និង្យុវនីតសិមផទា 

 របកាសរមួ ៤៤៨ សហវ-របរ ចុ្ះនថៃទ១ី០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ រវាង្
ររសួង្លសដឌរិច្ច នងិ្ហរញិវតទុ និង្ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវ
នីតិសមផទា សថពីីការរណំ្ត់ ច្នំួនរារច់្ំ្យលសាហុយ និង្វភិាេទាន
នានាសរមាប់សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ១៩៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរៀបច្ំ និង្ការ
របរពឹតថលៅរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរពះរាជ្ជ្ច្ររ
រមពុជ្ជ 

 របកាសលលខ ១៩៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថពីីការសតង្តាងំ្
សមាសភាពេណ្ៈរមាម ធិការ អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរបីរាស់
អរសរកាត ់ រូបសញ្ញដ  និង្េំរូ រាលលិខតិរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថរ
របលទស 

 របកាសលលខ ០០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការបលង្កីតេណ្ៈ
រមាម ធិការរេប់រេង្ នងិ្ោត់សច្ង្រារ់វភិាេទានមនុសសធម ៌

 របកាសលលខ ១៣៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារសណ្នាអំនុវតថ
នីតិវធិីសមុរូំនអនថររបលទសលោយសាច្ញ់ាតិ 

 របកាសលលខ ១៣៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារសណ្នាអំនុវតថ
នីតិវធិីសមុរូំនអនថររបលទសច្ំលោះរុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស និង្
រុមារមានតរមូវការពិលសស 

 របកាសលលខ ១២៣០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរៀបច្ំ និង្ការ
របរពឹតថលៅរបសរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ១៩៨០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពនីីតិវធិផីថលក់ារ
អនុញ្ញដ តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

១. រូនសំុ 

 រុមារសញ្ញជ តិសខមរ សដលមានលំលៅឋានជ្ជអច្ិនន្តនថយរ៍បុង្រពះរាជ្ជ្ច្ររ
រមពុជ្ជ មាន អាយុលរកាម៨ឆ្ប  ំ េតិរតមឹនថៃទទួលោរយសំុ លលីរសលង្សត
ររណី្រុមាររតូវការនូវការសថទាពំិលសស សដលអនុញ្ញដ តានដលអ់ាយុលរកាម
១៨ឆ្ប ។ំ របុង្ររណី្រុមារមានបង្បអូនបលង្កីតលរច្ីននារ់ លហយីមាប រ់មានអាយុ
លរកាម៨ឆ្ប  ំ អាច្អនុញ្ញដ ត ឲ្យសំុរុមារលនាះ រមួជ្ជមយួនងឹ្បង្បអូនបលង្កីត
សដលមានអាយុលរកាម១៨ឆ្ប  ំ

 រុមាររំពុង្រសល់ៅរបុង្មណ្ឍ លរុមាររំរោ ឬរសល់ៅលរកាមការទុរោរ់សម
រសបលផសង្លទៀតសដលរតួតពនិិតយលោយររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្



យុវនីតិសមផទា 
 រុមារទាងំ្លនាះសទតិលរកាមអា្ពាាលសរមាប់អនតីិជន ឬរុមារសដល

សទិតលរកាមអំ្ ច្លមាសដលមានសាទ នភាពលំារបំផុត 
 របុង្ររណី្សមុ ំរូនលោយសាច្់ញាតិសមុរូំនអាច្អនុញ្ដត ឲ្យានច្ំលោះរុមារ

មានអាយុលរកាម១៨ ឆ្ប សំដលរសល់ៅរបុង្ ឬលរៅមណ្ឍ លរុមាររំរោ។ 

២ .អបរសំុ 

 អបរសំុ (ឪពុរមាថ យច្ិញ្ច ឹម) ជ្ជសហពទ័នសដលមានបំណ្ង្សំុរូនលៅរមពុជ្ជ 
(ទារ់ទង្ការោរោ់រយសំុរូនតាមរយៈទភីាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ ថ្ លនន
របលទសទទួល) សដលមានលំលៅឋានអច្ិនន្តនថយល៍ៅរបុង្របលទស្មួយ
លផសង្លទៀត សដលមានទំនារទ់ំនង្ការទូតជ្ជមួយរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ  

 អបរសំុរតូវមានលរេណ្សមផតថ ិ និង្លរេខណ្ឍ ជ្ជសារវនថនានាសរមាប់សមុ ំរូន
រសបតាមច្ាប់របលទសទទួល នងិ្របលទសលដីម 

 អបរសំុមានអាយុោប់ពី ៣០(សាមសិប)ឆ្ប  ំ និង្មានអាយុលលីសរូនសំុ
ោ៉ង្តិច្ ២២(នមភពីរ)ឆ្ប  ំ និង្ោ៉ង្លរច្នីបំផុត ៤៥(សសសិបរា)ំឆ្ប  ំ េតិ
រតឹមកាលបរលិច្ឆទោរ់ោរយសំុ 

 អបរសំុរតូវានអនុញ្ញដ តឱ្យសំុរូនានលុះរតាសត អបរសំុរូនគាម នរូន ឬ មាន
រូនសតមាប រ់លៅរបុង្បនធុរ។ អបរសំុអាច្សំុរូនានសតមាប រប់៉ុល ត្ ះ លលីរសឡ
ង្សតរុមារ សដលមានបង្បអូនបលង្កីតអាច្អនុញ្ញដ តឱ្យសំុលរច្នីនារា់ន។ 

សថង្ោ់លសវា 
 
 

រុមារសដលសទិតរបុង្ររណី្សមុ ំរូនអនថររបលទស ជ្ជសមុ ំរូនលពញលលញសដលរតូវ
ច្លរមីនធំធាត ់លៅរបុង្បរោិកាសរេសួារ បរោិកាសសុភមង្គល លសច្រថី
រសឡាញ់ និង្ការលោេយលល់ដីមផឲី្យ មានការអភិវឌ្ណលពញលលញ និង្ោ៉ង្សុខុដុ
មនូវបុេគលិរ លរេណ្ៈរបសរុ់មារ លហយីបលង្កីតនូវទំនារទ់ំនង្រវាង្អបរសំុនិង្រូន
សំុជ្ជអច្ិនន្តនថយស៍ដលផថលដ់លរុ់មារនូវឋានៈ សិទន ិនិង្កាតពវរិច្ច ដូច្ជ្ជរូនបលង្កីត
របសឪ់ពុរមាថ យច្ិញ្ច ឹមលនាះ។ រុមារសដលអាច្អនុញ្ញដ តោរ់ឲ្យសមុ ំរូនអនថររបលទស
ាន លុះរតាសតអសល់ទនភាពផថលក់ារឧបតទមភ លដីលមផឲី្យរុមាររសល់ៅរុមាររសល់ៅ
របុង្រេួសាររំលណី្ត និង្លរកាយពីានលធវីការពិោរ្ អំពីសមុ ំរូនលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជអសល់ទនភាព នងិ្រសបតាមលគាលនលោាយ សថពីីការសថទាជំំនួស
ច្ំលោះរុមារសដលោត់ទុរសមុ ំរូនអនថររបលទស េឺជ្ជដំល្ះរសាយចុ្ង្លរកាយនន
ការទុរោរ់រុមារ។ 
I. រារច់្ំ្ យលសាហុ៊យ វភិាេទាននានាសរមាបស់មុរូំនអនថររបលទស 

 អបរសំុរតូវបង្់រារច់្ំ្យលសាហុ៊យ និង្វភិាេទាននានាច្នំួន ៥.០០០
ដុលាល រអាលមររិ របុង្ការសំុរូនមាប រ់ តាមរយៈ ទីភាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថរ
របលទសននរបលទសទទួល។ ការបង្់រារ់លនះ រតូវសច្រជ្ជពីរដំ្ រក់ាល៖ 

 ដំ្ រក់ាលទ១ី៖ អបរសំុរតូវបង្់រារច់្នំួន ១.៥០០ដុលាល រអាលមររិ លៅ
លពលសំណំុ្ឯរសារសមុ ំរូនរតូវានបញ្ជូ នមរដលរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថរ
របលទសននអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស។ ច្នំួនទឹររារ់លនះមនិ
អាច្បង្ិវលជូនវញិានលទ។ 

 ដំ្ រក់ាលទ២ី៖ អបរសំុរតូវបង្់រារ់ច្នំួន ៣.៥០០ដុលាល រអាលមររិ លៅ
មុនលពលលធវីពិធរីបេលរុ់មារជ្ជផលូវការ។ 

លរៅពីការបង្់រារ់ច្ំ្ យលសាហុ៊យ និង្វភិាេទាននានាខាង្លលីលនះអបរសំុ
រតូវបង្់រារ់សរុបច្ំនួន ១.០០០.០០០៛ តាមរយៈទីភាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ

ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសទទួល លដីមផីរទរទង្់លសាហុ៊យោរ់



ោរយសំុការពិនិតយភ័សថុតាង្ ការលច្ញដីកាសលរមច្ ការបញ្ជូ នឯរសារ ការផសពវ
ផាយលសច្រីថជូនដំណឹ្ង្ ការរសាវរជ្ជវអង្គលហតុ និង្សរមមភាពខាង្នីតិវធិីលផស
ង្ៗលទៀត សដលទារ់ទង្នឹង្រិច្ចការសមុ ំរូនអនថររបលទស។ តុលាការរតូវបងាគ ប់
ឲ្យអបរសំុបង្ច់្ំនួនទឹររារ់លនាះជ្ជមុន។ របុង្ររណី្សដលលសាហុ៊យោាំច្់សដល
ានរណំ្តខ់ាង្លលីលនះលលីសព ី ១.០០០.០០០៛ តុលាការអាច្រំណ្ត់ច្នំួន
លសាហុ៊យបសនទម និង្បងាគ បឲ់្យអបរសំុបង្ល់សាហុ៊យបសនទមលនាះជ្ជមុន។ ច្ំននួ
ទឹររារល់នះមនិអាច្បង្ិវលជូនវញិលទ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

I. សំណំុ្ឯរសាររបសរុ់មារសដលជ្ជរមមវតទុសមុរូំនអនថររបលទស 
 ទរមង្់ល្លយីតបដំបូង្ 
 ទរមង្់រាយការណ៍្អពំីរុមារសដលរតូវលាះបង្់លោល 
 ទរមង្ទុ់រោរ់រុមារតាមការសថទាជំំនួស 
 ទរមង្់ននការទទួលរុមារឲ្យសាប រ់លៅរបុង្មណ្ឍ ល 
 សំបុរតរំលណី្តរបសរុ់មារ 
 របវតថិរូបសលង្េបរបសរុ់មារ 
 រូបថតរុមារ(លពលលរសីាន/ បច្ចុបផនបភាព) 
 របវតថិសុខភាពរុមារ និង្រេួសារ 
 ការសិរាអំពីរុមារ (បុេគលិរសង្គមរិច្ច/មណ្ឍ ល/មនធីរស.អ.យ/នាយរោឌ ន

សុខុមាលភាពរុមារ) 
 លិខិតជូនដំណឹ្ង្លៅមនធីរ ស.អ.យ អំពីវតថមានរបសរុ់មាររបុង្មណ្ឍ ល 
 លិខិតបញ្ញជ រសុ់ខភាព(ការពិពណ៌្នាពសុីខភាពផលូវកាយ និង្ផលូវច្ិតថ ពិការ

ភាព ជំង្រុឺានំរ ៉ តរមូវការពិលសស) និង្របវតថិននរុមារសដលបងាហ ញពីតរមូវការ
ពិលសស 

 ឯរសារបញ្ញជ រថ់ាមានបង្បអូនអាយុលរកាម ០៨ឆ្ប  ំ
 រូបថតរុមារ របសិនលបីបង្បអូនបលង្កតី 
 របកាសសថីពីការបញ្ចូ លរុមាររបុង្មណ្ឍ ល 
 លសច្រថីរបកាសសសវង្ររឪពុរមាថ យ ឬអា្ពាាលរុមារ  
 ឯរសារច្មលង្ ៖ ការសមាភ សន៍ ខតិថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាមរ

យៈវទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ ររណី្ររឪពុរមាថ យ 
 រាយការណ៍្ អំពីការសសវង្ររឪពុរមាថ យ បលង្កតី ឬអបរអា្ពាាល 

ទរមង្់ររមិនលឃញី   
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារពិលរគាះលោបលជ់្ជមយួរុមារសថីពីសមុ ំរូន និង្មានលមឃុំ

លៅសងាក តជ់្ជសារស ី
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារយលរ់ពមរបសរុ់មារអំពីសមុ ំរូនលោយមានលមឃុ ំ លៅ

សងាក ត់ជ្ជសារស ី
 លសច្រថីសលរមច្ ឬដីការរបសតុ់លាការពីភាពជ្ជអា្ពាាលសរមាប់អ

នីតិជន(នាយរោឌ នសុខុមាលភាពរុមារ ឬមនធីរសង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា) 

 លសច្រថីរបកាសសសវង្រររេួសារអច្ិនន្តនថយ ៍ថាប រ់លខតថ  
 ឯរសារច្មលង្ ៖ ការសមាភ សន៍ ខតិថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាម រ

យៈវទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ ររណី្រររេសួារអច្ិនន្តនថយថ៍ាប រ់លខតថ 
 រាយការណ៍្អពំីការខតិខរំបុង្ការទុរោរ់រុមារជ្ជ អច្ិនន្តនថយរ៍បុង្លខតថ 
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារយលរ់ពមរបសឪ់ពុរមាថ យបលង្កតី ឬអបរអា្ពាាល



អំពីសមុ ំរូន លោយមានលមឃុ ំលៅ សងាក តជ់្ជសារស ី
 លសច្រថីរបកាសសសវង្រររេួសារអច្ិនន្តនថយ ៍ថាប រ់ជ្ជត ិ
 ឯរសារច្មលង្ ការសមាភ សន៍ ខិតថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាមរយៈ 

វទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ លដមីផបីញ្ញជ រថ់ាានសសវង្ររលៅរបុង្របលទស 
 រាយការណ៍្អពំីការខតិខរំបុង្ការទុរោរ់រុមារជ្ជ អច្ិនន្តនថយ ៍របុង្របលទស 
 លិខិតលសបីសំុចុ្ះល ម្ ះរុមាររបុង្បញ្ជ ីរុមារសដលមានលរេណ្សមផតថិសម

រសបសរមាបស់មុ ំរូនអនថររបលទស 
II. ឯរសារអបរសំុ 

 ោរយសំុរូន (លោយបញ្ញជ រព់ីបណំ្ង្ និង្លហតុផលសដលច្ង្់សំុរុមារលៅ
ច្ិញ្ច ឹម) 

 លិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យសំុរូនច្ិញ្ច ឹមលច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមាន
សមតទរចិ្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសរបសអ់បរសំុ លោយមាន
បញ្ញជ រថ់ារូនសំុរតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យចូ្លលៅរសល់ៅជ្ជអច្ិនន្តនថយរ៍បុង្
របលទសរបសអ់បរសំុ លៅលពលសដលដំលណី្រការសមុ ំរូនានសលរមច្ជ្ជផលូវការ 

 រាយការណ៍្សថីពសីាទ នភាពរេសួារ សដលលធវីលឡងី្លោយភាប រ់ងារជំនាញលលី
ការងារលនះ លហយីមានការបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លព់ីអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចនន
របលទសរបសអ់បរសំុលោយមានបញ្ញជ រអ់ពំីសមតទភាពរបសអ់បរសំុ សផបរធន
ធានថវកិា សមតទភាពផលូវច្ិតថ និង្របពន័នគារំទរុមារសដលអាច្ល្លីយតបលៅ
នឹង្តរមូវការរបសរុ់មារ 

 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតរំលណី្ត ឬលិខិតបញ្ញជ រ់រំលណី្ត 
 លសច្រថីច្មលង្លិខតិអាោហ៍ពិោហ៍  
 លិខិតបញ្ញជ រ់សុខភាពរបសអ់បរសំុ 
 រាយការណ៍្អពំីច្តិថវទិាលធវីលឡងី្លោយរេូលពទយច្តិថវទិា សដលមានការ

ទទួលសាគ លព់ីអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ថាអបរសំុានទទួលព័ត៌មានរេប់រគាន់ នងិ្ានទទួលការ

របឹរាលោបលអ់ំពកីារសំុរុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស ឬរុមារ
សដលមានតរមូវការពិលសស មុនលពលសំុរូន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ថា គាម នលទាស  សដលលច្ញលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចរបុង្
របលទសរំលណី្ត  ឬ រសនលង្សដលអបរសំុរសល់ៅចុ្ង្លរកាយឬ លិខិតលថាក ល
លទាសលច្ញលោយតុលាការ ឬលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច លហយីលៅមាន
សុពលភាពសរមាប់លរបីរាស ់

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពរីិរោិមាោទ លៅរសនលង្របរបការងារ នងិ្លៅរបុង្សង្គម
រសល់ៅរបសអ់បរសំុលច្ញលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ច 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពសីាទ នភាពហរិញ្ដវតទុ  នងិ្រទពយសមផតថិរបសអ់បរសំុសដលលច្ញ
លោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ច 

 រិច្ចសនាលគារពសិទនិជ្ជរូន ផថលក់ារសិរា រពមទាងំ្សិទនិផថលល់ររ ថ ិ៍មរតរដូច្
រូនបលង្កីតរបសខ់លួន 

 រិច្ចសនា សថពីីការផថលរ់ាយការណ៍្ជ្ជលាយលរេណ៍្អរសរអំពកីារវវិឌ្ណ
របសរូ់នសំុលៅកានរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទសលោយផ្តធ ល ់ ឬតាមរយៈ
អាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស  
ឬតាមរយៈទីភាប រង់ារសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសរបសអ់បរសំុ លរៀង្រាល ់
០៦ )រាមំួយ(  សខមថង្ របុង្រយៈលពល ០៣ឆ្ប  ំ បនាធ ប់មរ រតូវផថលរ់ាយ



ការណ៍្ ០១ឆ្ប មំថង្ រហូតដលរូ់នសំុមានអាយុ ១៨ឆ្ប  ំ
 សផនការរបុង្ការច្ិញ្ច ឹមរុមារលៅលពលរុមារលៅដលរ់បលទសទទួល (ដូច្ជ្ជរ

យៈលពលសដលអបរសំុអាច្មានលទនភាពឈប់សរមារសថទារុំមារ)។ សផន
ការរបុង្ការមានអា្ពាាលលមីលសថទារុំមារ របុង្ររណី្អបរសំុាតប់ង្់
សមតទភាព ឬសាល បជ់្ជយថាលហតុ 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពមីលនាសលញ្ច តនា និង្ការអភិវឌ្ណសង្គម របុង្រិច្ចការោរសថទាំ
រុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស ឬរុមារមានតរមូវការពិលសស 

 ច្ាប់ថតច្មលង្លិខិត្លង្សដនរបសអ់បរសំុ 
 រូបថតរបសអ់បរសំុ ៦សម x ៨សម សដលថតរបុង្អំឡុង្ ០៣សខចុ្ង្លរកាយ 
 ឯរសារទាងំ្អស ់ រតូវបញ្ញជ រ់លោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសលំលៅ

ឋាន     អច្ិនន្តនថយរ៍បសអ់បរសំុ 
 ឯរសារច្ាប់លដមីទាងំ្អសរ់តូវភាជ បម់រជ្ជមួយនូវការបរសរបជ្ជភាសាអង្់

លេលស សដលមានការបញ្ញជ រ់រតឹមរតូវ។ 
III.ឯរសារសរមាបរុ់មារអាច្ទទលួានការអនុញ្ញដ តរសល់ៅរសបច្ាបរ់បុង្រេសួារអ

ច្និន្តនថយល៍ៅរបលទសទទលួ 
 ដីការសលរមច្ពីសមុរូំនអនថររបលទស 
 លិខិតបញ្ញជ រ់សមុ ំរូនអនថររបលទស សដលលច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូន

អនថររបលទស ននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 
IV.នតីវិធិ ី

 សំណំុ្ឯរសារអបរសំុនឹង្រតូវលផញីតាមរយៈអាជ្ជញ ធររ ថ្ លននរបលទសទី
ភាប រ់ងារ សាទ នទូត ឬសាទ នតំ្ង្ននរបលទសទីភាប រ់ងាររបោលំៅរពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ មរររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថកិារអនថរជ្ជតនិន
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 ររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថកិារអនថរជ្ជតរិមពុជ្ជ រតូវបញ្ជូ នោរយសំុ
មរររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

 បនាធ បព់ីានការសលរមច្អនុញ្ញដ តពីអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុរូំនអនថររបលទសរូ
ច្លហយី រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវសហការជ្ជមួយអបរសំុរបុង្ការ
លរៀបច្ំសំណំុ្ឯរសារសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅសាលាដបូំង្រាជធានីភបំលពញ 

 បនាធ បព់ីានដីការសលរមច្របសតុ់លាការសាលាដំបូង្រាជធានីភបំលពញ រូច្
មរ អាជ្ជញ ធរ រ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវលរៀបច្ំលច្ញនូវលិខតិបញ្ញជ រ់
សមុ ំរូនអនថររបលទសដលរ់េសួារ អបរសំុ លហយីអបរសំុរតូវមររមពុជ្ជលដមីផី
ទទួលរូនលៅរដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស របុង្ពធិីរបេលរូ់នជ្ជផលូវការ 

 ររណី្មានបណ្ថឹ ង្ជំទាសល់ៅតុលាការសាលាឧទនណ៍្ បនាធ បព់ីានដកីារ
លរមច្របសតុ់លាការឧទនណ៍្អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវលរៀបច្ំ
លច្ញនូវលិខិតបញ្ញជ រ់សមុរូំនអនថររបលទសដលរ់េួសារ អបរសំុ លហយីអបរសំុ
រតូវមររមពុជ្ជលដមីផទីទួលរូនលៅរដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស របុង្ពិធីរបេល់
រូនជ្ជផលូវការ។ 

លោបល ់ ោរ់ពន័ននឹង្ការផថលល់សវាលលីការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថរ
របលទស របុង្ការទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា រ៏
ដូច្ជ្ជអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ានខតិខំលរៀបច្ំរសាង្ច្ាប់
លិខិតបទោឌ នេតិយុតថនានា រសបតាមបទោឌ នជ្ជតិ អនថរជ្ជតិសដលការងារ



ទាងំ្អសល់នះពិតជ្ជានចូ្លរមួ ច្ំសណ្រោ៉ង្សំខាន ់លដីមផរីររេួសារលអ
ឱ្យរុមារ និង្ធានាឧតថមរបលោជន៍របសរុ់មារ ទបស់ាក ត់ការលរង្របវញ័្ច  និង្
ជួញដូរតាមរូបភាពសមុ ំរូនអនថររបលទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលស់សវាជួយដ្លអ់តីតយទុ្ធជន និងក្រួស្តរក្រីក្រសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាជយួដលអ់តីតយុទនជន និង្រេួសារររីររលៅតាមសហេមន ៍
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នអតតីយុទនជន 
 ការោិលយ័សមផទានដីសង្គមរិច្ច នងិ្អភិវឌ្ណមណ្ឍ លអតតីយុទនជន 

 អាសយោឌ ន : អគារលលខ ៧៨៨មហាវថិរីពះមុនីវង្ស សងាក តប់ឹង្រតសបរ   
                   ខណ្ឍ ច្ំការមន រាជធានភីបំលពញ 

 ទូរសព័ធ   :  ០១២ ៦៥៦ ៧៥៥ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 យរច្តិថទុរោរ់ជយួអភិវឌ្ណជីវភាពរេសួារអតតីយុទនជន សដលជួបការ
លំារជ្ជង្លេ បង្កឱ្យមានសមតទភាព និង្លទនភាពរបរបរបរររសីុច្ញ្ច ឹម 
ជីវតិ លោយនថលថបូរសមរមយ 

 ការផថលល់សវាអតីតយុទនជន និង្រេសួារររីររលៅតាមសហេមន៍ លដីមផជីយួ
រទរទង្ ់ ជីវភាពរសល់ៅ បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ និង្លលីរេលរមាង្នានារបុង្
ន័យអភិវឌ្ណសាទ នភាព ជីវភាពរបសព់ួរគាត់រសាង្សមតទភាព សាទ បនា និង្
លរៀបច្ំយនថការសហការរវាង្មន្តនថ ី សង្គមរិច្ច អាជ្ជញ ធរ មូលោឌ ន នងិ្អតីត
យុទនជនផ្តធ លល់ដីមផអីនុវតថេលរមាង្នានា 

មូលោឌ នេតយុិតថ  របកាសលលខ១៤៧ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨សថីពកីារ
លរៀបច្ំ និង្ការរបរពតឹថលៅរបសក់ារោិលយ័សទិតលរកាមនាយរោឌ នអភិវឌ្ណ
អតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ ១៨៥៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី 
ការលរៀបច្ំ និង្ការរបរពតឹថលៅរបសក់ារោិលយ័អតតីយុទនជន និង្អភិវឌ្ណ
មណ្ឍ លអតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយរាជរោឌ ភិាល លលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខមនីា ឆ្ប ំ
២០១១ សថីពីការលរៀបច្ ំនិង្ការរបរពតឹថលៅរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ 

 លិខិតលលខ ១៩៦១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
លសបីសំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទន
ជនច្នំួន ១៦ឃុ ំ៖ ឃុលំគាររតប ់ រសុររ ថ្ លសធងឹ្ ឃុភូំមិធ ំ រសុរ
លរៀនសាវ យ ឃុសំាវ យរលំ រសុរសាអ ង្ ឃុសិំតផូ រសុរសាអ ង្ ឃុលំកាះអនលង្់ច្និ 
រសុរសាអ ង្ ឃុរំកាខពស ់ រសុរសាអ ង្ ឃុសំាវ យរបទាល រសុរសាអ ង្ ឃុសំរពរ
េយ រសុរសាអ ង្ ឃុសំាអ ង្ភប ំ រសុរសាអ ង្ ឃុរំកាងំ្យ៉ូវ រសុរសាអ ង្ ឃុតំាលន ់
រសុរសាអ ង្ ឃុលំរតីយសាល  រសុរសាអ ង្ ឃុទំរឹវលិ រសុរសាអ ង្ លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ១១១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សរពរអញ្ញច ញ រសុរមុខរពូំល ឃុភំបំាត រសុរពញាឮ ឃុលំោធិាន រសុរ
លកាះធ ំឃុសំរពរតាមារ់ រសុរខាច្់រ ថ្ ល លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ៩០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៣ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រុង្លរឿង្ រសុររលវៀង្ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សសង្ក១ រសុរស្ប លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សាអ ង្ រសុរជ័យសសន លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ទឹរររហម រសុរជ្ជរំានថ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ច្ំលរនី រសុរសង្គមថម ីលខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រលបៀប រសុររលវៀង្ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
េូសលនតផូង្ រសុរេូសលន លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ១៨៩៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់បរោ៉ខា ររុង្នបលិន លខតថនបលិន 

 លិខិតលលខ ១២២៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៧ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់បុសផូវ ររងុ្សំលរាង្ លខតថឧតថមានជយ័ 

 លិខិតលលខ ៧៥០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រកាងំ្លាវ រសុរាទ ីលខតថតាសរវ 

 លិខិតលលខ ៣២២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រំពង្ច់្មលង្ រសុរសាវ យរជុ ំលខតថសាវ យលរៀង្ 

 លិខិតលលខ ១៦៣២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
ឃុសំាមេគី រសុរសធងឹ្សរតង្ លខតថសធឹង្សរតង្ 

 លិខិតលលខ ៦១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន 
សងាក ត់ភបំលពញថម ីខណ្ឍ ឬសសសីរវ រាជធានភីបំលពញ 

 លិខិតលលខ ៦១១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ខាច ស ់រសុរសូរទនេិម លខតថលសៀមរាប 

 លិខិតលលខ ៦១២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ាលលង័្គ រសុរារាយណ៍្ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សាលាវសិយ័ រសុររាសាទបលលង័្គ លខតថរំពង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ឈូរ រសុររាសាទសំបូរ លខតថរំពង្់ធ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
នរពេុយ រសុរសធងឹ្សសន លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ររោ រសុរសនធុរ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រតោងំ្ឬសស ីរសុររពំង្ស់ាវ យ លខតថរំពង្ធ់ំ 

 លិខិតលលខ ៦១៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
មានរទិន រសុរស ថ្ ន ់លខតថរពំង្់ធ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ច្ំការលលី រសុរលសាធ ង្ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ១២៩៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់រាម ខណ្ឍ នរពនប ់លខតថរពះសីហនុ 

 លិខិតលលខ ១១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១០ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន 
សងាក ត់ពង្ទឹរ ខណ្ឍ ដំ្ រច់្លង្អីរ លខតថសរប 

 លិខិតលលខ ២០០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
អណ្ថូ ង្សខមរ លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រល ថ្ ល លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រំពង្់រតាច្ខាង្លរីត លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សំលរាង្លរកាម លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រកាងំ្សាប យ លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ដង្ទង្់ លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សរសសច្ង្ លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ១៨២១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
ឃុំ្ រ់លឈនីាង្ លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីការ
អភិវឌ្ណអតីតយុទនជន 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពកីារងារអភិវឌ្ណ
អតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ ១៦៥ ស.អ.យ សថីពីការលរៀបច្ំនងិ្ការរបរពតឹថលៅរបស់
ការោិលយ័អភិវឌ្ណអតតីយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទារាជធាន ីលខតថ 

 លិខិតលលខ ១៨៥២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ ររណី្
ទទួលសាគ លេ់ណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុរំកាងំ្លាវ  
រសុរសាមេគីមានជ័យ លខតថរំពង្់ឆ្ប ងំ្ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អតីតយុទនជន និង្រេសួារអតីតយុទនជន សដលររីររលៅតាមសហេមន ៍

សថង្ោ់លសវា អតីតយុទនជនអាច្ទទួលានផធះមួយខបង្តនមលរបមាណ្ ៨.០០០ដុលាល រអាលមររិ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរសង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា 
 លិខិតទទួលសាគ លេ់ណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណន៍ ឃុ-ំសងាក ត ់ សដលជ្ជរច្នាសមពន័ន

របសរ់រសួង្ សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលស់សវាស្តត រនីតិសមបទាអនីតិជនទ្ំន្ទសន់ឹងច្ាប់ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទាអនីតិជនទនំាសន់ឹង្ច្ាប ់
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ចនងិ្អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នយុវនតីិសមផទា 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៦៩ ២២១ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្សមាហរ
ណ្រមមលៅសហេមន៍ជូនអនីតិជនទំនាសន់ឹង្ច្ាប ់ 

 រុមារតាមមាថ យសដលមានអាយុោប់ព ី ០៣ឆ្ប លំឡងី្ លៅតាមមណ្ឍ លអប់រ ំ
សរសរប នងិ្ពនននាគារទទួលានលសវាការោរ សថទា ំ អាហារូបតទមភ និង្ការ
អប់រចំ្ំលណ្ះដឹង្ទូលៅ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  ច្ាប់ សថីពពីនននាគារឆ្ប ២ំ០១២ 
 របកាសអនថរររសួង្លលខ ៨៦៣ របរ/សរបយ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខសីហា ឆ្ប ំ

២០០១ សថីពីការអប់រ ំ សរសរប និង្បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈដល ់ 
ទណ្ឍិ ត 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អនីតជិនសដលរំពុង្ជ្ជបព់នននាគារ និង្រុមារតាមមាថ យលៅរបុង្ពនននាគារសដល
មានអាយុោប់ព ី០៣ (បី) ឆ្ប លំឡងី្ 

សថង្ោ់លសវា រ.អនីតជិនលៅរបុង្មណ្ឍ លអប់រ ំ សរសរប នងិ្ពនននាគារទទួលានលសវា
រេប់រេង្ររណី្ ពិលរគាះលោបល ់សាថ រនតីិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញ 
សមាហរណ្រមម នងិ្តាមោនបនថលៅសហេមន៍។ 
ខ.រុមារតាមមាថ យលៅមណ្ឍ លអប់រ ំ សរសរប និង្ពនននាគារ អាយុលលីសព ី ៣ឆ្ប  ំ
ទទួលានលសវាច្ញិ្ច ឹម សថទា ំ ជំនួសពីររមុរេួសារ សាច្ញ់ាតិ លៅសហេមន៍ 
ឬមណ្ឍ លរុមាររំរោ របសរ់ដឌ និង្អង្គការ លោយទទួលានអាហារូបតទមភ ស
លមលៀរបំោរ់ និង្ការសិរាអប់រ ំដូច្រុមារទូលៅ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ទរមង្់រេប់រេង្ររណី្ រហូតដលទ់រមង្់បទិររណី្(សមាភ សន៍ ពិលរគាះលោបល ់
តាមោន វាយតនមល នងិ្បទិររណី្) 

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 



របបឧបតថមភសរលនសោាយច្ំសាោះជនពិការសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា របបលគាលនលោាយឧបតទមភច្ំលោះជនពិការររីររលៅតាមសហេមន ៍
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 េណ្ៈរមមការសរមបសរមួល និង្ជំរុញការអនុវតថរបបលគាលនលោាយ
ច្ំលោះជន ពិការរីររលៅតាមសហេមន ៍និង្អនុេណ្ៈរមមការ 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 អេគនាយរោឌ នរិច្ចការរដឌាល និង្ហរិញ្ដវតទុ 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពជនពិការ 
 នាយរោឌ នហរិញ្ដវតទុ និង្ផគតផ់គង្ ់
 មូលនិធជិនពកិារ៖ អាសយោឌ ន ផលូវជ្ជតិលលខ ៦អា សងាក ត់លរជ្ជយច្ងាវ  

ខណ្ឍ លរជ្ជយច្ងាវ  រាជធានីភបំលពញ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជនពកិារ 
េណ្ៈរមមការរេបរ់េង្របបលគាលនលោាយច្លំោះជនពកិាររររីរលៅតាម
សហេមន ៍រាជធាន ីលខតថ (លលខាធកិារោឌ នមនធរី ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ) 

 អនុេណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅ
តាម សហេមន៍ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  

 ររុមការងារឃុ ំសងាក ត់ 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 អនុវតថច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរ និង្លលីររមពសសិ់ទនិជនពកិារ 
 រមួច្ំសណ្រអនុវតថយុទនសាន្តសថជ្ជត ិ នងិ្លគាលនលោាយជ្ជតិនានាសដល

ទារ់ទង្នឹង្ការកាតប់នទយភាពររីររ 
 ផថលជ់ំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នដ់លជ់នពិការររីររលៅតាមសហេមន ៍
 សាថ រលទនភាពពលរមម និង្រសាង្ជីវភាពរសល់ៅលឡងី្វញិដលជ់នពកិារររី

ររលៅតាម សហេមន ៍
 ទបស់ាក ត ់ កាត់បនទយការលធវចី្ំ្ ររសុរលោយរបថុយរបថានរបសជ់ន

ពិការររីររលៅ តាមសហេមន ៍
 ផថលល់សវាសង្គមរិច្ចដលជ់នពិការររីររលៅតាមសហេមនឱ៍្យមានរបសិទន

ភាព 
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ  សថីពីសិទនិជនពិការ 

 ច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរ និង្លលីររមពសសិ់ទនជិនពកិារ 
 អនុររតឹយលលខ ១៣៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១១ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 ជនពកិារមានពកិារភាពធៃនធ់ៃរ ររីររបំផុតនិង្គាម នទពីឹង្ 
 ជនពកិារោសជ់រា ររីររបំផុតនងិ្គាម នទពីឹង្ 
 ជនពកិារមានលរគាះថាប រ់ធៃន់ធៃរ ររីររបផុំតគាម នទីពឹង្ 

សថង្ោ់លសវា - រារឧ់បតទមភជីវភាពរសល់ៅរបោសំខ (២០០០០៛/សខ សរមាប់រយៈលពល ០៣
សខ ០៦សខ និង្ ១២សខ តាមរយៈ ការពិនិតយ និង្វាយតនមលពេីណ្ៈរមមការ
រេប់រេង្របប លគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមនរ៍ាជ
ធាន ីលខតថ 
- ទទួលលសវាពីមជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមម រមួមានៈ 
 លសវាសាថ រលទនភាពពលរមម 
 រារ់សរមាប់អាហាររបុង្អឡុំង្លពលទទលួលសវាសាថ រលទនភាពពលរមម 



៣០០០៛/នថៃ 
 រារ់លសាហុ៊យលធវីដំលណី្រមរទទួលលសវាសាថ រលទនភាពពលរមមលៅមរ 

១០០០០៛ 
 រារ់ឧបតទមភលៅពិនតិយ ពាាល សថទាសុំខភាព លៅតាមមណ្ឍ លសុខភាព 

មនធីរលពទយ បសង្អរ ៣០០០០៛/មាប រ់ (មួយលលីរ/ឆ្ប )ំ 
តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ប័ណ្តសមធ៌ររមតិភាពររីររសដលលច្ញលោយររសួង្សផនការ 
 មានលំលៅោឌ ន ឬរសនលង្សាប រ់លៅសដលទទួលសាគ លល់ោយអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន 
 ការវាយតនមលរបលភទ និង្ររមតិពិការភាព តាមរបកាសលលខ ២៤៩២ ស

អយ/បរ ចុ្ះនថៃទ២ី២ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១១ របសរ់រសួង្ សអយ និង្
ររសួង្សុខាភិាល 

 របកាសទទួលសាគ លជ់នពិការលដមីផទីទួលានរបបលគាលនលោាយជន
ពិការររ ីររលៅតាមសហេមន៍លច្ញលោយររសួង្ ស.អ.យ 

 ប័ណ្តសង្គមរិច្ច សដលលច្ញលោយេណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាល
នលោាយ ច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមនរ៍ាជធាន ី លខតថ តាមរ
យៈរបកាសរបស ់ររសួង្ ស.អ.យ 

 េណ្នផី្តធ លខ់លួនរបសជ់នពិការលៅធនាគារលអសីុលីោ លដីមផលីផធរថវកិារបប
លគាល នលោាយពីមូលនិធិជនពិការជូនជនពិការ 

លោបល ់ ការផថលល់សវាលនះអាច្ដំលណី្ការលៅាន និង្មានរបសិទនភាព លុះរតាមានការ
ចូ្លរមួ ពីសាទ ប័នសដលមានសមតទរិច្ចោរ់ព័ននទាងំ្ថាប រ់ររសួង្ ស.អ.យ មូលនិ
ធិជនពិការ េណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពិការររីររ
លៅតាមសហេមន ៍រាជធាន ីលខតថ មនធីរ សអយ រាជធានី លខតថ អនុេណ្ៈរមម
ការរេប់រេង្របបលគាល នលោ ាយច្ំលោះជនពិការររីររលៅតាមសហេមន៍
ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  ររមុការងារឃុ ំសងាក ត់ តាមរយៈការលរៀបច្ំសផនការ
សរមមភាព ថវកិា សរមាបច់្ំ្យលលីរចិ្ចរដឌាលថាប រ ់រ ថ្ ល និង្ថាប រ់
លរកាមជ្ជត ិនិង្ថវកិារបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពិការររីររលៅ តាម
សហេមន ៍នងិ្ការអនុវតថផ្តធ ល។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសោោះក្ស្តយបញ្ហា  ទ្ប់ស្តា ត់ និងការារជនអន្ទថា 

ល ម្ ះលសវា ការលោះរសាយបញ្ញហ  ទបស់ាក ត ់និង្ការោរជនអនាថា 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 
 ការោិលយ័លសវាទប់សាក ត់ និង្ការោរជនអនាថា 

 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធនាយរោឌ ន    :  ០២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ទូរសព័ធការោិលយ័   :  ០៨៨ ៧៣៨ ៥០០០ 
 អុីសម៉ល   :   nguon.kosal@gmail.com 

 មនធីរ ស.អ.យ រាជធានីលខតថ និង្ការោ័ិយ ស.អ.យ ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារសាប រ់លៅជ្ជបល ថ្ ះអាសនប ហូបចុ្រ សថទាសុំខភាព ពាាលជំង្ ឺ
អប់រ ំបណ្ថុ ះ ប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ បំណិ្នជីវតិ លធវីការបញ្ជូ នបនថលៅអង្គការនដេូ 
និង្សមាហរណ្រមមលៅ សហេមន៍វញិ។ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ១២៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១១ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៥ សថីពី
ការបលង្កីតេណ្ៈរមាម ធិការជ្ជតិលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ ២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយ ច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបស់
រដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីព ី
ការសរសរមួល មារតា៧ននអនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរចុ្ះនថៃទី២៦ 
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបប លគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០១ សណ្ន.េជអ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៦
សថីពីការអនុវតថសផនការសរមមភាពលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា 

 សផនការសរមមភាពសថពី ី ការលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថាលលខ ០១ េ.ជ
.អ  ចុ្ះនថៃទី២៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ 

 រិច្ចរពមលរពៀង្លលខ ០០៦ េ.ជ.អ/ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០១៥ សថីពី រិច្ចសហការរបតបិតថិការរវាង្អនុេណ្ៈរមាម ធកិារលោះ
រសាយបញ្ញហ ជនអនាថា (អ.េ.អ) រាជធានី លខតថ 

 លសច្រថីសលរមច្សថីពកីារបលង្កតីលលខាធិការោឌ នអច្ិនន្តនថយរ៍បសេ់ណ្ៈរមាម ធិ
ការជ្ជតិលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា  

 របកាសលលខ ៤៨២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦ សថីពីការសរ
សរបមជឈ មណ្ឍ លបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈលោធិ៍សសនជ័យ លៅជ្ជមណ្ឍ ល
សំច្តសង្គមរិច្ចរាជធាន ីភបំលពញ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថី
ពី រមមវធិ ី ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នដ់លជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័ល
ររ លរគាះធមមជ្ជត ិលរគាះមហនថរាយជ្ជយថាលហតុ ច្ំ្ររសុរ អនាថា និង្
វរិលច្រតិលៅតាមសហេមន ៍



អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះសដលសមរ័េច្ិតថមរទទួលលសវា ៖ 
 ជនោសជ់រា និង្ជនពិការគាម នទីពងឹ្ 
 ជនអនាថា 
 ជនវរិលច្រតិ 
 ទុរេតជន 
 ន្តសថី រុមាររង្លរគាះលោយសារការជញួដូរផលូវលភទ និង្ពលរមម 
 អបរលរបីរាសស់ារធាតុលញៀន 
 ជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះលផសង្ៗលទៀត 

សថង្ោ់លសវា ជនអនាថាទទួលានរបបលគាលនលោាយសាប រ់លៅបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅមូលោឌ នមានដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 របបមហូបអាហារសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ៥.០០០៛ របុង្មាប ររ់បុង្មួយនថៃ 
 របបបបំ៉នសុខភាពច្ំលោះជនអនាថាសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ២០.០០០

៛/សខ 
 របបសលមលៀរបំោរច់្ំលោះជនពិការ ជនអនាថា នងិ្ជនោសជ់រាគាម នទីពងឹ្

សាប រ់លៅរបុង្ មជឈមណ្ឍ ល ១២០.០០០៛/ឆ្ប  ំ(ទទួលានលៅលដីមឆ្ប )ំ 
 របបបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈច្ំលោះជនពិការ ជនអនាថាសដល

មានជងំ្ឺលអដស ៍៣៩០.០០០៛ របុង្មយួវេគ (រយៈលពល៣សខ) 
 របបលរៀបច្ំពធិីបុណ្យសពជនអនាថា ជនពិការ នងិ្ោសជ់រាគាម នទីពងឹ្ សាប

រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លទទួលមរណ្ភាព ៥៤០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 
 របបសមាហរណ្រមមវលិលៅសហេមន៍វញិ លដីមផលីធវីទុនរបរបមុខរបររ

សាង្ជីវភាពរេសួារលោយខលួនឯង្ ៨១០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 

របលភទ២ ៖ 
ជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះ ច្ំ្ររសុរលោយរបថុយរបថាន រតូវផថល់
ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន់ជ់្ជសមាភ រលរបីរាស ់ និង្លសផៀង្អាហារ លោយេិតជ្ជថវកិា
មិនលលីសពីច្នំួន ៣០០.០០០៛របុង្មយួរេួសារ និង្ផថលថ់វកិាមួយច្នំួនតាម
លទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន  អង្ករ អំបិល ម ីមុង្ រលនធល ភួយ ទរឹរត ីនិង្ទឹរ
សីុអុីវ។ 
របលភទ៣ ៖ 
 ជនអនាថា ជ្ជជនទីទ័លររ គាម នទជីរមរ សតលលតាលគាម នទីពឹង្សាប រ់លៅតាម
ទី សាធារណ្ៈ តំបន់លទសច្រណ៍្ ឫទីរបជុជំននានា របុង្រាជធាន ីលខតថ លោយលធវី
សរមមភាពលដីរសំុទាន ជូតរញ្ច រ់រថយនថ លរ់ផ្តក  ឬលរ់កាសសតតាមសថុប៘ 
រតូវពិនិតយ ផថលជ់ំនួយគារំទ ពិលរគាះលោបល ់ និង្ជនំួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន់ជ្ជ
លសផៀង្អាហារ និង្មលធាាយលោយេិតជ្ជថវកិាមិនលលីសពចី្ំនួន 
៣០០.០០០៛របុង្មយួរេសួារ (ច្ំលោះជនអនាថាសដលយលរ់ពមលធវីសមាហរ
ណ្រមមលៅរបុង្សហេមន)៍ 

របលភទ៤ ៖ 

ជនវរិលច្រតិជ្ជជនសដលមានវបិតថិសផបរអារមមណ៍្ និង្ការេតិសដលលរតីលឡងី្ជ្ជ
របោ ំនិង្លដីរអនាថា (គាម នសាច្់ញាតិសថទា)ំ រតូវសសវង្ររលសវា គារំទនានារមួ
ទាងំ្ការសាប រ់លៅ ហូបចុ្រ នងិ្លសវាសុខភាពេិតជ្ជថវកិាមនិលលីសព ី ច្ំននួ 
៣០០.០០០៛ របុង្មួយនារ់ និង្ថវកិាតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល ឬរបធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ 
 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ 

 



លោបល ់ ការអនុវតថសផនការសរមមភាពលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថារបុង្លគាលបំណ្ង្
សរមបសរមួលជ្ជមយួររសួង្ សាទ ប័ន អង្គការនានាសដលោរ់ពន័ន រពមទាងំ្ លធវី
ការទបស់ាក តនូ់វលំហូរចូ្លននជនអនាថាមរទីររុង្ ឬទីរបជុជំន និង្្លង្សដន
លៅរបលទសជិតខាង្។ ដូលច្បះររសួង្ ស.អ.យ មានតនួាទីជ្ជលសនាធិការឱ្យរាជរ
ោឌ ភិាល និង្មានភាររចិ្ចដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 បលង្កីតឱ្យមានយុទនសាន្តសថរមួសរមាប់លោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា លោយរមួ
បញ្ចូ លការសាថ រនីត ិ សមផទា ការលធវីសមាហរណ្រមមលៅរបុង្សហេមន ៍ និង្
បងាក រទបស់ាក ត់ការវលិរតឡបម់រសំុទានវញិ 

 ពរង្ឹង្ពរង្ីរប ថ្ ញការងារសរមាបជ់នអនាថាលៅរេប់លំោបថ់ាប រ ់ លដីមផី
ផថលល់សវាដលជ់នទាងំ្លនាះឱ្យមានលំនឹង្របុង្ការរសាង្ជីវភាពរសល់ៅ
លោយខលួនឯង្ 

 ផថលឱ់្កាសឱ្យជនអនាថាមានជរមរសុវតទិភាព សាប រ់លៅបល ថ្ ះអាសនប 
លដីមផទីទួលានការផគត់ផគង្់ជីវភាពការសថទាសុំខភាព ការអប់រ ំ ការបណ្ថុ ះប

ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរយៈលពលខល ី និង្លធវកីារដឹរជញ្ជូ នជនទាងំ្លនាះឱ្យានដល់
មូលោឌ នលគាលលៅរសល់ៅអច្ិនន្តនថយរ៍បសល់េ 

 រសាង្សផនការថវកិារបោឆំ្ប  ំ សរមាប់ច្ំ្ យលលីការងារលសវាដលជ់ន
អនាថាលោយបញ្ចូ លរបុង្ខធង្់ច្ំ្ យថវកិារបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា និង្ទំនារទ់ំនង្សសវង្ររថវកិាពីរបភពលផសង្ៗ
លទៀត 

  រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលលទនផលការអនុវតថលគាលការណ៍្សផនការរមមវធិី 
និង្េលរមាង្នានារពមទាងំ្រេប់រេង្សទិត ិ និង្បូរសរុបលទនផលការងារលោះ
រសាយបញ្ញហ ជនអនាថារបោឆំ្ប  ំជូនរាជរោឌ ភិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាស្តត រនីតិសមបទាជនរងសក្រោះសោយអំសពើជួ ដ្ូរមនុសេ និងសមាហណ្រមមជនរងសក្រោះ 

ល ម្ ះលសវា 
លសវាសាថ រនតីិសមផទាជនរង្លរគាះលោយអំលពីជួញដូរមនុសស នងិ្សមាហរណ្
រមមជនរង្លរគាះ 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នរបឆ្ងំ្ការជួញដូរមនុសស នងិ្សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះ 

 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ   :  ០២៣ ២១៣ ០៤៤ 
               :  ០១២ ៤០៤ ៧៤៨ 
 អុីសម៉ល   :   vannrity_ing@yahoo.com 

 មជឈមណ្ឍ លសំុច្តលា៉យសប៉ត 

 អាសយោឌ ន ផលូវ សុខភាព ផធះលលខ ១២ ភូមិ ាលិលលយយ២ សងាក ត/់
ររុង្ លា៉យសប៉ត លខតថបនាធ យមានជយ័ 

 ទូរសព័ធ ៖ ០៥៤ ៩៦៧ ១៤១ 
          ៖ ០១២ ៧២៥ ០៥៧ 

 អុីសមល ៖ chramanith@gmail.com 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ជួយសលន្តងាគ ះដលជ់នរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសស ឱ្យទទួលាននូវការ
សាប រ់លៅ ការអប់រ ំ ការបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅ 
សហេមន ៍

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពកីារ
សរសរមួល មារតា ៧ ននអនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីព ីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះថាប រ់លៅ
របុង្មណ្ឍ លរដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ  ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ២១៧៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការោរ់ឱ្យអនុវតថ ឧបររណ៍្រតតួពនិិតយ និង្វាយតនមលការអនុវតថលគាល
នលោាយ និង្បទោឌ នអបផបរមា សថពី ីរិច្ចការោរសិទនជិនរង្លរគាះលោយ
អំលពីជួញដូរមនុសស 

 របកាសលលខ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី
បទោឌ នអបផបរមា សរមាប់ការសថទាជំនរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសស 
និង្អំលពីលធវីសមាហរណ្រមម ផលូវលភទសដលសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល 

 នីតិវធិីរបតិបតថិបទោឌ ន សថីពីការផថលក់ារគារំទសផបរសមាហរណ្រមមដលជ់ន
រង្លរគាះជ្ជ បុរសលោយអំលពជីួញដូរមនុសស សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២ 

 ឯរសារសណ្នា ំសថីពីនតីិវធិីរបេល ់និង្ទទួលជនរង្លរគាះលោយសារការ
ជួញដូរមនុសស រវាង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ និង្សាធារណ្ៈរដឌសង្គម
និយមលវៀត្ម សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១០ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការងារសមាហរណ្រមម និង្តាមោនររុមជនរង្លរគាះសដលានសាប រ់នូវ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបស ់រដឌ នងិ្អង្គការសដលមិនសមនរោឌ ភិាល 

 របកាសលលខ ៨៥២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ លលីលគាល
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នលោាយ និង្បទរោឌ អបផបរមា សថីពីរចិ្ចការោរជនរង្លរគាះលោយអំលពី
ជួញដូរមនុសស 

 លសៀវលៅបទោឌ នអបផបរមា សរមាប់ការសថទាជំនរង្លរគាះលោយអំលពីជញួដូរ
មនុសស និង្អំលពីលធវីអាជីវរមមផលូវលភទសដលសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ចុ្ះនថៃទី
១៩ សខឧសភា ឆ្ប  ំ ២០១៤ លោយរដឌមន្តនថីររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា 

 អនុររតឹយលលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ ការរបរពឹតថលៅរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិ
សមផទា 

 របកាសលលខ ២០៨១ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ ការរបរពឹតថលៅរបសក់ារោិលយ័សទិតលរកាមនាយរោឌ នរបឆ្ងំ្
ការជួញដូរមនុសស និង្ សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះ  

 របកាសលលខ ១២៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី២ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
បលង្កីត មជឈមណ្ឍ លសំច្តលា៉យសបត៉ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះលោយសារការជួញដូរមនុសស និង្អំលពីលធវអីាជីវរមមផលូវលភទ 

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសសានទទួលការសថទា ំ របបសាប រ់លៅ វេគប
ណ្ថុ ះប ថ្ ល វជិ្ជជ ជីវៈ និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅសហេមន៍ដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 របបមហូមអាហារ សាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ១៥០.០០០៛/សខ (រយៈលពល 
០៣សខ) 

 របបសលមលៀរបំោរ ់សមាភ រៈសិរា រីឡា សមាភ រៈដំលណ្រ ផធះាយ អនាម័យ 
និង្ពាាល ១២០.០០០៛ ទទួលលពលលដីមឆ្ប  ំ

 ១វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សរមាប់រយៈលពលខល ី ៣សខ ទទួល
ាន ៣៩០.០០០៛ 

  របបសមាហរណ្រមមវលិលៅសហេមន៍វញិ លដីមផលីធវីទុនរបរបមុខរបរ រ
សាង្ជីវភាព រេសួារលោយខលួនឯង្ ៨១០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល ឬរបធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ 
 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ ស.អ.យ 

លោបល ់ ការអនុវតថសផនការសរមមភាពរបយុទនរបឆ្ងំ្ និង្អំលពជីួញដូរមនុសសរបុង្លគាល
បំណ្ង្ការោរសាថ រនីតិសមផទា និង្សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះរតឡប់លៅ
សហេមន៍វញិដូលច្បះររសួង្ ស.អ.យ ជ្ជលសនាធិការឱ្យរាជរោឌ ភិាល និង្មាន
ភាររិច្ចដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 បលង្កីតសផនការសរមមភាពសរមាប់របយុទនរបឆ្ងំ្ និង្អំលពជីួញដូរមនុសស
លោយរបុង្លនាះរមួបញ្ចូ លទាងំ្ការផថលជ់រមរ ការសាថ រនតីិសមផទា ការលធវីស
មាហរណ្រមម និង្មាតុភូមិនិវតថន ៍និង្ការបងាក ទប់សាទ ត់ពំលពជីួញដូរមនុសស 

 រសាង្សផនការថវកិារបោឆំ្ប  ំ សរមាប់ការច្ំ្យលលីការផថលល់សវាដល់
ជនរង្លរគាះ លោយបញ្ចូ លរបុង្ខធង្ច់្ំ្យថវកិារបសរ់រសួង្ ស.អ.យ និង្
ទំនារទ់ំនង្សសវង្ររ ថវកិាពីរបភពលផសង្ៗ  

 រតួតពនិិតយ និង្វាយតនមលលលីលទនផលការអនុវតថសផនការរមមវធិ ី និង្េលរមាង្
នានា រេប់រេង្ទិនបន័យ និង្បូរសរុបលទនផលការងាររបយុទនរបឆ្ងំ្ និង្
អំលពីជួញដូរមនុសស របោឆំ្ប ជូំនរាជរោឌ ភាិល 

 



សសវាបណ្តុ ោះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈជូនជនពិការ 

ល ម្ ះលសវា លសវាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូនជនពិការ 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពជនពិការ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០២៣ ២១៨ ៤៣៧ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈមុខរបរ និង្លោះរសាយការងារលធវជូីន

ជនពកិារ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៩២ ៨៣១ ៣១៧ 
 អុីសមល ៖ bun_chanrasmey@yahoo.com 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 សាលា JSCភូមិរតោងំ្សវង្ ឃុំ្ រ់លឈនីាង្ រសុរអង្គសបុល លខតថរ ថ្ ល 
 ទូរសព័ធ ៖ ០១៧ ៤៥១ ៧៤៦ 
 សាលា JCIA ភូមិធលរ សងាក ត់លគាររកា ខ័ណ្ឍ សរពរលនប រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០១៦ ៦៦៨ ៣៤៩ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

រសាង្សមតទភាពជនពកិារតាមរយៈការបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ សដលសផអរលលី
បទោឌ នរមួមួយសរមាប់មជឈមណ្ឍ លនិង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជន
ពិការទាងំ្អស ់ សដលជ្ជបទោឌ ន ពរង្ឹង្េុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជី
វៈជូនជនពិការ លដីមផលី្លយីតបលៅនឹង្តរមូវការទីផារការងារ និង្មុខរបរ 

មូលោឌ នេតយុិតថ សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការពរង្ឹង្េុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជនពកិារ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារសដលមរទទួលលសវាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈលៅតាមមជឈមណ្ឍ ល និង្
សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរបសរ់ដឌ 

សថង្ោ់លសវា រេបម់ជឈមណ្ឍ ល នងិ្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជវីៈជនពកិារ៖ 
ររមិតបទោឌ នអបផបរមា ១៤ច្ណុំ្ច្ លដីមផថីានាេុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប

ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូនជនពិការ៖ 

1. មានអនុសសរណ្ៈននរចិ្ចរពមលរពៀង្ជ្ជមយួររសួង្សង្គមរិច្ច
អតីតយុទនជននងិ្ យុវនីតិសមផទា 

2. អនុវតថនូវបទោឌ នេុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូន
ជនពកិារ 

3. សិរាពទីីផាររមាល ងំ្ពលរមម លដីមផរីណំ្ត់មុខជំនាញសរមាប់
បណ្ថុ ះប ថ្ ល 

4. ផថលល់សវារមមរបឹរាលោបលជ់្ជមួយសិកាេ កាមលលីការសណ្នាំ
តរមង្ទ់ិស សរមាប់ជំនួយរបុង្ការលរជីសលរសីមុខជំនាញ និង្
ការងារសមរសប 

5. ផថលក់ារបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈសមរសបលៅនឹង្
តរមូវការទីផារការងារ និង្មុខរបរ 

6. រេូបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានសមតទភាព និង្េរុលកាសលយរេប់
រគាន់របុង្ការអនុវតថរមមវធិីសិរា 

7. រតូវលធវីបច្ចុបផនបភាពលលីរមមវធិីសិរាឱ្យរសបនឹង្តរមូវការទផីារ 
8. ផថលក់ារគារំទសផបរបលច្ចរលទស និង្សាម រតីច្ំលោះសិកាេ កាមទាងំ្



លពលសិរា និង្របរបការងារ 
9. ផថលក់ារបំបន៉ជំនាញបសនទមលដីមផអីភិវឌ្ណសមតទភាព និង្ឱ្កាស

ថមីៗសរមាប់សិសសសដលរំពុង្របរបការងារ 
10. រតូវមានបទបញ្ញជ នផធរបុង្សដលធានាដលក់ារអនុវតថរមមវធិីសិរា 

លដីមផទីទួលានលជ្ជេជ័យ 
11. រតូវមានរមមវធិីបណ្ថុ ះប ថ្ លបសនទមនូវជនំាញេួបផស ំ និង្បង្ក

ឱ្កាសឱ្យសិកាេ កាមានចូ្លរមួរបុង្សរមមភាពនានារបស់
សង្គម 

12. ផថល ់ និង្សរមបសរមួលលដីមផទីទួលានរមចគីាម នការរារ ់ ឬ
មានការរារទ់ាបផថលជ់្ជជំនយួ និង្ឧបររណ៍្លផសង្ៗលដមីផី
ជួយដលជ់នពកិារមានលទនភាពបលង្កីតមុខរបរផ្តធ លខ់លួន និង្
ជួយសរមបសរមួលរបុង្ការសសវង្ររការងារ 

13. រតូវមានរមមវធិីការងារតាមោនសិសសបញ្ចប់វេគ លដីមផគីារំទឱ្យ
មាននិរនថរភាពមុខរបរ 

14. លហោឌ រច្នាសមពន័នមជឈមណ្ឍ លរតូវសរមលួដលល់ទនភាពច្លត័
លច្ញចូ្លរបសជ់នពកិាររេប់របលភទ 

លរេណ្វនិចិ្ឆយ័ ៧ ច្ណុំ្ច្៖ 

1. រយៈលពលសមរសបសរមាប់ការបណ្ថុ ះប ថ្ ល 
2. រេូបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានលរេណ្សមផតថិ 

a. មានការទទលួសាគ លស់មតទភាពវទិាសាទ ន ឬសាទ បន័បណ្ថុ ះប
ថ្ លបលច្ចរលទសជ្ជផលូវការ 

b. មានជំនាញ និង្បទពិលសាធន៍រេប់រគានរ់បុង្ការបលរង្ៀន 
c. មានេរុលកាសលយ ឬភាពបុិនរបសប់របុង្ការលផធរច្ំលណ្ះដងឹ្

និង្ជនំាញ 
3. រមមវធិបីណ្ថុ ះប ថ្ លជនំាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្មុខវជិ្ជជ ច្ំរុះបសនទម 

(អរេររមម លលខនពវនថជំនួញ ច្ំលណ្ះដឹង្សផបរទផីារ និង្លគាល
ការណ៍្រេប់រេង្....) 

4. រតូវលធវីបច្ចុបផនបភាពលលីរមមវធិបីណ្ថុ ះប ថ្ លលៅតាមតរមូវការ
ទីផារ 

5. សមាភ របណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវផគត់ផគង្់លៅតាមតរមូវការននវេគ
ជំនាញនមីួយៗ 

6. ការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានរទឹសថីផារភាជ ប់លៅនឹង្ការអនុវតថជ្ជរ់
សសថង្ (៣០:៧០) 

7. រតូវផថលល់សវាគាោំរសុខភាពនិង្សរមបសរមួលដលក់ារលរបី
រាស ់ឧបររណ៍្ជនំួយ(របុង្រំឡុង្លពល សិរា) 

លរេណ្ៈននបទោឌ នវញិ្ញដ បនបរត ២២ ច្ណុំ្ច្ ៖ 

1. ចំព ោះរបលភទទមីួយ េឺលរបីសរមាប់វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លសដលមានរ
យៈលពលោប់ព០ី៦សខលឡងី្លៅលហយីចុ្ះហតទលលខាបញ្ញជ រ់លៅ
លលីវញិ្ញដ បនបរតលោយរដឌមន្តនថីររសួង្សង្គមរិច្ចអតតីយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា 

2. របលភទទពីីរ េឺលរបីសរមាប់វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លសដលមានរយៈ
លពលតិច្ជ្ជង្ ០៦សខលហយីចុ្ះហតទលលខាបញ្ញជ លៅលលី
វញិ្ញដ បនបរតលោយរបធានមនធីរសង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្
យុវនីតិសមផទារាជធាន ីលខតថ 



3. ទរមង្ប់ទោឌ នវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវមានរពះ
រាជសងាហ ននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជពណ៌្មាស មានទីតាងំ្ខពស់
ជ្ជង្លេលៅច្លនាល ះរាលរច្នា 

4. េំរូវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររតូវមានពណ៌្ទឹរមាសជុំវញិររោសជ្ជ
រាច្់រច្នាបទ័មសខមរ 

5. ទីតាងំ្ននសាល រសញ្ញដ របសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្
យុវនីតិសមផទា និង្អង្គការសាមីរតូវមានទីតាងំ្រមពសល់សមី់គាប  

6. វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ រក់ារសិរារតវូចុ្ះហតទលលខាលោយនាយរ
របធានអង្គការសាម ី

7. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលមានរយៈលពលបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ
តិច្ជ្ជង្០៦សខរតូវលាះពុមពលលីនផធររោសពណ៌្ស 

8. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលមានរយៈលពលបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ
សដលោប់ព ី ០៦សខ លឡងី្លៅរតូវលាះពុមពលលីនផធររោសពណ៌្
ពង្មាន ់

9. រេប់វញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវមានរមមវធិីបណ្ថុ ះ
ប ថ្ លលៅសផបរខាង្ខបង្ននវញិ្ញដ បនបរត លោយមានការចុ្ះ
ហតទលលខាបញ្ញជ រ់ពីនាយរសាលាានលឃញី  និង្ឯរភាព
លោយរបធានមណ្ឍ ល 

10. តួអរសរសខមរសថីព ី រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជរតូវលរបពីណ៌្លមម  
Limon R4 ទំហ៣ំ២ ជ្ជតិ សាសនា រពះមហារសរត រតូវលរបី
ពណ៌្លមម  Limon R4 ទំហ៣ំ១ 

11. តួអរសរសខមរសថីពីវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវលរបី
ពណ៌្លមម  Limon R5ទំហ ំ៣៤ 

12. តួអរសរអង្់លេលសសថីពីវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវ
លរបីពណ៌្លមម   Arial ទំហ ំ១០ 

13. តួអរសរអង្់លេលសសថីពអីង្គការសាទ បន័បណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវោរ់ពី
លរកាមសាល រសញ្ញដ លហយីមានទំហសំមរមយ 

14. តួអរសរសខមរសថីពីលលខរតូវលរបីអរសរពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ
២២  

15. តួអរសរអង្់លេលសសថីពីលលខរតូវលរបីអរសរពណ៌្លមម  Arial ទំហំ
១០ 

16. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលរតូវបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លព់ីររសួង្
សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាលរប ី Limon R4 
ទំហ ំ២៤ 

17. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលរតូវបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លរ់តឹមថាប រ់លខតថ 
តួអរសរសខមរសថីព ី ររសួង្សង្គមរចិ្ចអតតីយុទនជន និង្យុវនីតិស
មផទា មនធីរសង្គមរិច្ចអតតីយុទនជននងិ្យុវនីតិសមផទារាជធានី
លខតថរតូវលរប ីLimon R4 ទំហ ំ២៤ 

18. ច្ំលោះរូបថតរបសសិ់កាេ កាមរតូវមានទំហ ំ៤ x ៦ោរច់្ំរ ថ្
លសផបរខាង្លរកាម 

19. តួអរសរសខមរសថីពទីរមង្ខ់លឹមសារននវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបីអរសរ
ពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ២៤ ច្ំសណ្រឯតអួរសរសខមរសថីពីការ
បញ្ញជ រ់ភនិភាេ និង្លទនផលសិរារបស ់ សិកាេ កាមរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម  Limon R4 ទំហ ំ២៤ 



20. តួអរសរអង្់លេលសសថីពទីរមង្ខ់លឹមសារននវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម Arial ទំហ១ំ០ច្ំសណ្រឯតអួរសរសខមរសថីពីការ
បញ្ញជ រ់ភនិភាេ និង្លទនផលសិរារបសសិ់កាេ កាមរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម ដឹត Times New Roman ទំហ ំ១២ 

21. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររបលភទតអួរសរសថីពី នថៃសខឆ្ប  ំ ាន
លឃញី នងិ្ឯរភាព សដលរតូវបញ្ញជ រ់លលីវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ២៤ 

22. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររបលភទតអួរសរសថីពី ឋានៈ តនួាទ ី
ននអបរសដលរតូវបញ្ញជ រ់លលីវញិ្ញដ បនបរតរតវូលរបីអរសរពណ៌្លមម  
Limon R4 ទំហ ំ២៤ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសស់ាមីខលួនជនពិការ 
 សំលណី្របសស់ាទ ប័ន និង្អង្គការនានា 
 ការសលរមច្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល និង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជន

ពិការ 
លោបល ់ ររមិតបទោឌ នរមួានផថលឱ់្យមជឈមណ្ឍ ល និង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ

ជនពកិារបំលពញាននូវ ៖ 

 តរមូវការជ្ជមយួមូលោឌ នរបសជ់នពិការ និង្រេសួារមានភាពរបលសីរលឡងី្
តាមរយៈរមមវធិីបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈសំលៅបលង្កីនរារ់ច្ណូំ្លលោះ
រសាយមុខរបរ និង្ររការងារឱ្យជនពិការលធវី 

 បលង្កីនរបភពច្ំណូ្លរបសជ់នពកិារតាមរយៈរិច្ចរបរបមុខរបរ និង្បលរមី
ការងារ 

 បលង្កីនសមតទភាពជំនាញ និង្ច្ំលណ្ះដឹង្របសជ់នពកិារ លដីមផលី្លយីតបលៅ
នឹង្តរមូវការទីផារនងិ្របុង្សរមមភាពរសល់ៅរបោនំថៃរបសជ់នពកិារ 

 ការសរលមអេុណ្ភាពវេគបណ្ថុ ះប ថ្ លឱ្យល្លីយតបលៅនឹង្ទីផារការងារ 
 បលង្កីត និង្ជំរុញយនថការអនុវតថបទោឌ នឱ្យមានសផនការច្ាសល់ាស ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវារមមបណ្តុ ោះបណ្តត លមុខជំន្ទ វិជ្ជា ជីវៈរក្មិតឧតតមសរិា 

ល ម្ ះលសវា ការបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជនំាញវជិ្ជជ ជីវៈររមិតឧតថមសិរា 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

  វទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរិច្ច  
 អាសយោឌ ន៖ អគារ ២០B  វថិីឌ្ួង្លង្ៀប II សងាក ត់សធឹង្មានជ័យ ខណ្ឍ

មានជ័យ   រាជធានីភបំលពញ  
 ទូរសព័ធ: ០២៣ ៨៨៣ ៩៤៦ / ០១២ ៥៦៥ ០២២ / ០៨៩ ៦៧៨ ៨០៥   
 ទូរសារលលខ(Fax) : ០២៣ ៨៨៣ ៩៤៣  
 ទូរសារលអឡចិ្រតូនចិ្ (E-Mail) : nisa@nisa-edu.gov.kh  
 លវបសាយ(website): www.nisa-edu.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 លដីមផបីលង្កនីធនធានមនុសសលលីវសិយ័សង្គមរិច្ច ទាងំ្សាទ ប័នរដឌ និង្ឯរជន 
លោយផាភាជ ប ់លៅនងឹ្តរមូវការរបលទសជ្ជតិ និង្សង្គម  

 លដីមផលី្លីយតបលៅនងឹ្ទផីារការងារ នងិ្មុខរបប ។ 
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ២៣៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៨ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីការ

បលង្កីតវទិាសាទ ន ជ្ជតិសង្គមរិច្ច 
 របកាសលលខ ៧២៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពកីារ

លរៀបច្ំ នងិ្ការ របរពឹតថលៅរបសវ់ទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរិច្ច 
 របកាសលលខ ៤២៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦ សថីពីការ

បលង្កីតលដា៉តឺមង៉្ ់ លគាលនលោាយនិង្អភិាលរចិ្ច និង្លដា៉តមឺ៉ង្់ភាសា
អង្់លេលស 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ២៨ អយរ.សសរ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថី
ពីការបលង្កតី លដា៉តឺមង៉្់ និង្មុខជនំាញលៅវទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរចិ្ច ។ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

សិសស-និសសតិសដលមានសញ្ញដ បរតមធយមសិរាទុតិយភូមិ (ផថលអ់ាទិភាព
ច្ំលោះសិសស-និសសតិ  ររីររ និង្ពិការ) 

សថង្ោ់លសវា អនុវតថតាមសថង្់ោជ្ជតិសរមាបក់ារទទួលសាគ លេុ់ណ្ភាពអប់រលំលីរេឹះសាទ ន
ឧតថមសិរា 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ោរយសំុចូ្លលរៀនលោយភាជ ប់មរជ្ជមយួនូវ៖ 
 របវតថិរូបសលង្េប (បិតរូបថត ៤X៦)    
 រូបថត(៤X៦)  ច្ំននួ ០២សនលរឹ 
 សញ្ញដ បរតមធយមសិរាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញដ បរតបល ថ្ ះអាសនប ឬសញ្ញដ ប

រតមានតនមលលសមី 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ពីអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន (ច្ំលោះសតនិសិសតររីររ នងិ្ពិការ) ។ 

លោបល ់  

 

 

 

 

mailto:nisa@nisa-edu.gov.kh
http://www.nisa-edu.gov.kh/


ការផតលស់សវាជូនជនពិការសៅរនងុមជឈមណ្ឌ លស្តត រលទ្ធភ្នពពលរមមកាយ សមបទា និងសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា 
ការផថលល់សវាជូនជនពិការលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមកាយ    
សមផទា នងិ្លៅតាមសហេមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

 មូលនិធជិនពកិារ 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 លដីមផផីថលល់សវាសាថ រលទនភាពពលរមម (ការផថលអ់វយវៈសិបផនិមមតិ និង្
រណ្បឧបររណ៍្ ជំនួយរាង្កាយ រលទះរុញ ការជួសជុល និង្ការពាាល
លោយច្លនាជូនជនពិការ) 

 លដីមផឱី្យជនពិការមានលទនភាពទទួលានរពមទាងំ្ការចូ្លរមួ និង្ោរ់
បញ្ចូ លលោយ លពញលលញរបុង្រេបទ់ិដឌភាពននឆ្រជីវតិ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ១៣៧ អនររ.បរ  ចុ្ះនថៃទី២៧ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិាររររីរលៅតាមសហេមន ៍

 របកាសលលខ ១៦១៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៦ សខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ
អនុវតថ របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមន ៍
សដលមរទទួលលសវា លៅមជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមរបសរ់ដឌ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារ 

សថង្ោ់លសវា  ជនពកិារទទួលលសវាលោយមនិេតិនថល 
 ជនពកិារ សដលមរទទួលលសវាលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមម

កាយ   សមផទារបសរ់ដឌរតូវទទួលាននថលអាហារ ៣.០០០៛/នថៃ នងិ្នថលលធវី
ដំលណី្រលៅមរ ១០.០០០៛ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមកាយសមផទាលសបីសំុថវកិាសរមាប់នថល
អាហារ និង្នថល លធវីដំលណី្ររបសជ់នពិការ 

 មូលនិធជិនពកិារលសបីសំុលៅររសួង្លសដឌរចិ្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ររុមររឹរាអភិវឌ្ឍនរ៍មពុជា 
វមិានរាជរដ្ឋា ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្តិ វត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ កមពុជា 

ទូរសព័ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
អុ៊ីមមល : cdc.cib@online.com.kh 

ពគហទំពរ័ : www.cambodianinvestment.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះរញ្ជគីម្រោងវិនិម្ោគ 
 

ព ម្ ោះពសវា ការចុោះបញ្ជ ៊ីគពរមាងវនិិពោគ 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា  / គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

ផតលភ់ាពងាយរសួលដលវ់និិពោគនិកនុងការពសន៊ីសំុអាជាា ប័ណណវនិិពោគ និងផតល់
ការពល៊ីកទឹកចិត្តពផេងៗពទៀត្ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមមននចាប់សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី
ការអនុវត្តចាប់ សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមម ននចាប់សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណា
ចរកកមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

 

អនកវនិិពោគសញ្ញជ ត្ិមខមរ និងសញ្ញជ ត្ិបរពទស 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ០៣ នងៃនននងៃពធវ៊ីការ ពចញវញិ្ញា បនបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីមានលកខខណឌ  
 រយៈពពល ២៨នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ ពចញវញិ្ញា បនបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីជាស្ថថ ពរ 
 ត្នមល ១៥ លានពរៀល ( របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី ២៨ 
មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សត៊ីព៊ី ការផតលព់សវាស្ថធារណៈរបសរ់កុមរបកឹាអភិវឌ្ឍន ៍  
កមពុជា) 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. ពាកយពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. លកខនតិកៈរកុមហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម)  
៣. គពរមាងសិកាសមទិធិលទធភាព (ចាបព់ដ៊ីម) 
៤. មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្បុិគគល ៖ 

 លិខិត្របគលសិ់ទធ៊ី ឬ លិខតិ្មត្ងតងំ របសរ់កុមហ ុនពមចំពពាោះត្ំណាង 
រសបចាប់ របសខ់លួន (ចាប់ពដ៊ីម) 

 លកខនតិកៈរកមុហ ុនពម (ចាបង់ត្ចមលង) 
៥. អត្តសញ្ញា ណបណ័ណ ឬ លិខតិ្ឆលងមដន (ចាបង់ត្ចមលង) 
៦. លិខិត្ពកោ លពោស សមាជកិភាគហ ុនសញ្ញជ ត្ិបរពទស (ចាប់ពដ៊ីម) 
៧. រូបងត្សមាជិកភាគហ ុន (៤x៦) 
៨. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ទ៊ីតងំ (កមមសិទធ ិកចិាសនាជួល មដលមានបញ្ញជ ក់ព៊ីអាជាា   
     ធរមដនដ៊ី ឬ សមបោន បលងប់ងាា ញទ៊ីតងំ-បលង់ពម) 
៩. លិខិត្បញ្ញជ ក២់៥% ននពដ៊ីមទុនចុោះបញ្ជ ៊ីពៅធនាោរពាណិជជណាមយួ  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 

ពោបល ់ ពរងឹងយនតការ “ រចកពចញ-ចូលមត្មយួ ” ពៅ “ ក.អ.ក ” ឱ្យមានរបសិទធភាព 
ពដ្ឋយអនកវនិិពោគ នងឹទទួលបាននូវរាលព់សវាព៊ី “ក.អ.ក” ពល៊ីការងារចុោះបញ្ជ ៊ី
អាជាា ប័ណណ លិខតិ្អនុញ្ញា ត្នានា ព៊ីបណាត រកសួង ស្ថថ បន័ពាកព់័នធ រសបតម
ស្ថម រត្៊ីននចាប់ និង អនុរកឹត្យសំពៅបងោភាពកាន់មត្ងាយរសួលជូនអនកវនិិពោគ 
និងបពងោ៊ីនភាពោកោ់ញ លំហូរវនិិពោគកាន់មត្ខាល ងំ។ 



ការងារផ្តលម់្េវាផ្ផ្នរនីតិរមម 
 

ព ម្ ោះពសវា ការងារផតលព់សវាមផនកន៊ីត្កិមម 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា  / គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

សរមួលការងារ ដលអ់នកវនិិពោគ កនុងការពផទរភាគហ ុន ការបតូរអនកត្ំណាងមាា ស ់
ភាគហ ុន ការបតូរទ៊ីតងំ ការបតូរទ៊ីស្ថន ក់ការ ការបតូរនាមករណ៍ ការបតូរសមាសភាព 
រកុមរបឹកាភបិាល ការបពងោ៊ីន នងិការបនថយពដ៊ីមទុនចុោះបញ្ជ ៊ី ការលុបគពរមាង
វនិពិោគ ការទិញយក នងិការរមួបញ្ាូ លោន  របសរ់កមុហ ុនវនិិពោគ (Merger 
and Acquisition) និងការពធវ៊ីនិយត័្កមម មកជាគពរមាងវនិិពោគ មានលកខណ
សមបត្តរិគប់រោន់ “គ.ល.គ”  

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមម ននចាប់ សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥ សត៊ីព៊ី 
ការអនុវត្តចាប់សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមមននចាបស់ត៊ីព៊ីវនិិពោគននរពោះរាជាណាចរក
កមពុជា  

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវាស្ថធារណៈ របសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រកុមហ ុន មដលបានទទួលចុោះបញ្ជ ៊ីជាគពរមាងវនិិពោគ មានលកខណសមបត្តិ
រគប់រោន ់  “គ.ល.គ” 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ១០នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ 
 ត្នមល ២ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. ពោលការណ៍អនុញ្ញា ត្ឱ្យវនិិពោគព៊ី កអក/គវក (សរមាប់រកមុហ ុនចាស)់  
ឬ វញិ្ញា ប័នបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីជាស្ថថ ពរ (សរមាប់រកុមហ ុនមដលបានចុោះបញ្ជ ៊ីពរកាយ 
ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមម ចាប់សត៊ីព៊ី វនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
(ចាបង់ត្ចមលង) 

២. ពាកយពសន៊ីសំុ របសរ់កមុហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៣. លកខនតិកៈកំពុងពរប៊ី របសរ់កមុហ ុន (ចាប់ងត្ចមលង) 
៤. ពសចកត៊ីសពរមច ឬ កណំត្់ពហតុ្អងគរបជុំ របសម់ាា សភ់ាគហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៥. លិខិត្បញ្ញជ ក់ការទទួលខុសរត្ូវនូវបណុំលពនធរដា នងិបណុំលពនធពផេងៗ 
    (ចាប់ពដ៊ីម) 
៦. លិខិត្ធានាពល៊ីការពផទរភាគហ ុន របសរ់បធានរកមុហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៧. តរាងពផទរភាគហ ុន និងតរាងមាា សភ់ាគហ ុនងម៊ី (ចាប់ពដ៊ីម) 
៨. លកខនតកិៈងម៊ី របសរ់កុមហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៩. អត្តសញ្ញា ណបណណ័  (សរមាបជ់នជាត្មិខមរ)  ឬ  លិខិត្ឆលងមដន (សរមាប់  
     ជនបរពទស)  របសស់មាជិកភាគហ ុន  (ចាប់ងត្ចមលង) 
១០. បណ័ណកមមសិទធ ិ  ឬ  កិចាសនាជួលដ៊ី  ឬ  កិចាសនាជួលទ៊ីតងំពរាងចរក  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 



១១. លិខតិ្ពកោ លពោសមាា សភ់ាគហ ុនងម៊ី (កនុងករណ៊ី ជាជនបរពទស)  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 
១២. កនុងករណ៊ី មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្ិបុគគល រត្ូវភាជ បម់កជាមួយនូវ ៖ 

ក- វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ កព់៊ីការចុោះបញ្ជ ៊ី  របសន់៊ីត្ិបុគគលពនាោះ 
ខ- លិខិត្ចាត្់តងំជាត្ំណាងន៊ីត្បុិគគល និងលិខតិ្របគលសិ់ទធចុិោះហត្ថ 
     ពលខារបសម់ាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្បុិគគល (កនុងករណ៊ី ពផទរភាគហ ុន) 
គ- លិខិត្ឆលងមដន    ឬអត្តសញ្ញា ណបណ័ណ   (ចាបង់ត្ចមលង)  និង 
     រូបងត្ (៤x៦)        

១៣. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ទ៊ីតងំៈ កមមសិទធិ កចិាសនាជួល (មដលមានបញ្ញជ ក់ព៊ី 
        អាជាា ធរមដនដ៊ី) បលង់អាោរ បលងទ់៊ីតងំ 

ពោបល ់ ពសវាមដលផតលជូ់នខាងពល៊ីពនោះ គផឺតលជូ់នចំពពាោះពាកេសំុរបសរ់កុមហ ុនវនិិ
ពោគ មដលបានចុោះបញ្ជ ៊ីជារកមុហ ុនវនិិពោគពៅរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជាមត្
ប ុពណាណ ោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 



ពិនិតយេមំ្ណើ នចំូលម្ោយពនធនចំូលជារនទុរររេរ់ដ្ឋ នូវឧរររណ៍ េោា រៈររកិាា រផ្លតិរមម េោា រៈសាងេង់  
និងធាតុចូលផ្លតិរមមេរោរ់រម្រមើឱ្យគម្រោងវិនិម្ោគោនលរាណេមបតតិរគរ់រាន់ 

ព ម្ ោះពសវា ពិនិត្យសំពណ៊ី នាចូំល ពដ្ឋយពនធនាចូំលជាបនទុករបសរ់ដា នូវឧបករណ៍ សមាា រៈ
បរកិាខ រ ផលិត្កមម សមាា រស្ថងសង ់នងិធាតុ្ចូលផលិត្កមម សរមាបប់ពរម៊ីឱ្យ
គពរមាងវនិិពោគ មានលកខណសមបត្តិរគប់រោន ់

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា/គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

ផតលក់ារពល៊ីកទឹកចិត្ត នងិជំរុញដលក់ារវនិពិោគ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត 

 ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមមននចាប់សត៊ីព៊ី វនិិពោគននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខ កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី
ការអនុវត្តចាប់សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមមននចាបស់ត៊ីព៊ីវនិិពោគននរពោះរាជាណាចរក
កមពុជា 

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវាស្ថធារណៈ របសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រកុមហ ុនមដល បានទទួលចុោះបញ្ជ ៊ីជាគពរមាងវនិិពោគមានលកខណៈសមបត្ត ិ
រគប់រោន ់ “គ.ល.គ” 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ០៧នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ  
 ត្នមល ៤ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

ក- សំពណ៊ី សំុនាចូំលពដ្ឋយពនធជាបនទុករបសរ់ដា (ពល៊ីកទ៊ី១) 
១. ពាកេពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. បញ្ជ ៊ីពម CIB 01E (ចាប់ពដ៊ីម) 

- ការបំពពញលកខខណឌ  មដលមានកនុងពោលការណ៍ 
- អាជាា បណ័ណចុោះបញ្ជ ៊ីពាណិជជកមម (ចាបង់ត្ចមលង) 

៣. ចុោះបញ្ជ ៊ីពនធដ្ឋរ(បណ័ណបា ត្ង-់អាករពល៊ីត្នមលបមនថម) (ចាប់ងត្ចមលង) 
៤. បលងស់្ថងសង់ (ករណ៊ី ពសន៊ីសំុពរគឿងសំណង់) (ចាបង់ត្ចមលង) 

 

ខ- សំពណ៊ី សំុនាចូំលពដ្ឋយពនធជាបនទុករបសរ់ដា (ជាបនតបនាទ ប)់ 
១. ពាកេពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. បញ្ជ ៊ីពម CIB 01E (ចាប់ពដ៊ីម) 
៣. របាយការណ៍ សត៊ីព៊ីការនាចូំល-នាពំចញ នងិសននិធ ិ (ចាប់ពដ៊ីម) 
៤. វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ ក ់សត៊ីព៊ីការបំពពញបាននូវកាត្ពវកចិាចំពពាោះរដា (ចាប់ងត្
ចមលង) 

៥. ការវាយត្នមលសមត្ថភាពផលិត្ បទដ្ឋា នផលិត្ និងបំមរបំរលួមខេសងាវ ក់
ផលិត្កមម (ចាបង់ត្ចមលង) 



ពោបល ់  ការអនុញ្ាត្ឱ្យនាចូំល ពដ្ឋយរដាជាអនកទទួលបនទុកពល៊ីពនធនាចូំលពនោះមាន
ទសិពៅសំខាន់ សរមាប់បពរម៊ីត្រមូវការផលិត្កមមរបសរ់កុមហ ុន រសបតម
មុខសញ្ញា កណំត្់។ ពរកាយពពលនាចូំល ក.អ.ក នឹងចាត្់តងំរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ 
ចុោះតមដ្ឋនការពរប៊ីរបាសនូ់វរាលទ់នំិញមដលបាននាចូំលខាងពល៊ីពនោះ ពហ៊ីយ 
រយៈពពល ០៦ មខពរកាយ ការនាចូំល នឹងមានការចុោះរត្តួ្ពនិិត្យពរកាមរូប
ភាពជា Post Audit ព៊ីអនតររកសួងមានសមត្ថកចិា។ កនុងករណ៊ី ពិនិត្យពឃ៊ីញ
ករកុមហ ុនបានពរប៊ីរបាស ់ ការពល៊ីកទឹកចិត្តមនិចមុំខសញ្ញា វនិិពោគពទពនាោះ 
រកុមហ ុននឹងរត្ូវទទួលរងការបងព់នធ ការផាកពនិ័យ នងិពោសទណឌ តម
ចាប់ជាធរមាន។ 

 ចំពពាោះរកុមហ ុន មដលមានជពំាក់បណុំលពនធរដា នងឹមនិរត្ូវទទួលបាននូវ
ការពិនិត្យសំពណ៊ី នាចូំលបនតពទៀត្ពទ។ 

 ចំពពាោះការមនិអនុវត្តកាត្ពវកចិាពផេងៗពទៀត្ ដូចជាករណ៊ី មនិចូលរមួកិចា  
ការពារបរសិ្ថថ នតមការមណនា ំរបសស់្ថថ ប័នមានសមត្ថកិចា ក៏រត្ូវអនុវត្តតម
លំនាដូំចខាងពល៊ី។ 

 

 

 

 



អាជាា រ័ណណ រម្ងកើតតំរន់ម្េដ្ឋរិចចពិម្េេ 

ព ម្ ោះពសវា អាជាា ប័ណណបពងោ៊ីត្ត្ំបន់ពសដាកចិាពិពសស 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា/គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

សរមបសរមួលរាលស់កមមភាពវនិិពោគ ជំរុញពល៊ីកទកឹចិត្ត ដលអ់នកវនិិពោគ 
បពងោ៊ីននូវបរោិកាសវនិិពោគ មដលអំពណាយផលដលក់ារពធវ៊ីឱ្យកាន់មត្របពស៊ីរ
ពឡ៊ីងនូវផលិត្ភាព កនុងការផលិត្ទំនញិ ការរបមជងឈនោះកំពណ៊ី នពសដាកិចាជាត្ ិ
ជរមុញការនាពំចញ ពដ្ឋោះរស្ថយការងារជូនរបជាជន ពដ៊ីមប៊ីកាត្ប់នថយភាពរក៊ីរក 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកតឹ្ពលខ ១៤៨  អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៩ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី     
ការបពងោ៊ីត្ នងិការរគប់រគងត្បំន់ពសដាកចិាពិពសស។ 

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវា ស្ថធារណៈរបសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា   

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

អនកវនិិពោគសញ្ញជ ត្ិមខមរ និងសញ្ញជ ត្ិបរពទស 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ២៨ នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ  
 ត្នមល ១៥ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. លកខនតកិៈរកុមហ ុន (០៣ចាប ់) 
២. គពរមាងសិកាសមទិធិផល 
៣. ពាកយពសន៊ីសំុវនិិពោគ 
៤. លិខិត្ឆលងមដន ឬ អត្តសញ្ញា ណប័ណណងត្ចំលង 
៥. លិខិត្ពកោ លពោស សមាជកិ ភាគហ ុនបរពទស 
៦. រូបងត្សមាជកិភាគហ ុន 
៧. ឯកស្ថរបញ្ញជ កទ់៊ីតងំ(កមមសិទធ-ិកិចាសនាជួលកិចាសនាដ៊ី សមបោនបលង់  
     និងមផនទ៊ីបងាា ញទ៊ីតងំ) 
៨. កនុងករណ៊ី មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្ិបុគគល រត្ូវភាជ បម់កជាមួយនូវៈ 

ក- វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុោះបញ្ជ ៊ីពាណិជជកមមរបសន់៊ីត្បុិគគលពនាោះ 
ខ- លិខិត្មត្ងតងំត្ណំាងន៊ីត្បុិគគល 
គ- ងត្ចំលងអត្តសញ្ញា ណបណ័ណ/លិខតិ្ឆលងមដនត្ណំាងន៊ីត្ិបុគគល 
ឃ- រូបងត្ទំហ ំ៤ គុណ ៦ របសត់្ំណាងន៊ីត្បុិគគល 

៩. បលងអ់ាោរ និងបលង់ទ៊ីតងំ 
ពោបល ់ អាជាា ប័ណណចុោះបញ្ជ ៊ីវនិិពោគ   គឺមានស្ថរសំខាន់   និងមានរបពោជន៍ដលអ់នក    

វនិិពោគ ពដ៊ីមប៊ីទទួលបាននូវការពល៊ីកទកឹចិត្ត ព៊ីរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការនាចូំល
នូវសមាា រៈបរកិាខ ផលិត្កមម សមាា រៈស្ថងសង់ នងិធាតុ្ចូលផលិត្កមម ពដ្ឋយពនធ
នាចូំលជាបនទុករបសរ់ដា។ 

 



 

 

 

rlGs
 SSCA

 

រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ ន អាកាសចរស ៊ីវិល 
បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតិភនំវពញ មហាវថីិសហពន័ធរុសស ីភូមិតាងនួ  

សង្កា តក់ាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 
ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការល ោះលហើរ តាមរដ្ូវកាល របសរ់រុមហ  នអាកាសចរណ៍្
រន ងរសុរ និងបរលេស(Landing Permit to Operate Summer/Winter Schedule Flight) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាល និងរបតិបតតិ
ការវហាោះវហរី របសរ់ក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 
(Summer/Winter Schedule Flight) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល 0២សខ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
តាមរដូវកាល Summer/Winter Schedule 

 ានសុពលភាពរយៈវពល ០៦សខ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំក្រុមហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ(Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង ( Insurance Certificate and 
Coverage ) 

វយាបល ់  



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការ ល ោះលហើរលរៅរមមវិធ៊ី របសរ់រុមហ  នអាកាសចរណ៍្រន ង
រសុរ និងបរលេស(Landing Permit to Operate Extra and Charter Flight) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា ត សរាប់របតបិតតិការវហាោះវហរីវរៅក្មមវធិី របសរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 
(Extra and Charter Flight) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ០៧នថៃ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
វរៅក្មមវធិ ីExtra and Charter Flight 

 ានសុពលភាពរយៈវពល តាមការវសនីសំុ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំក្រុមហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ(Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង ( Insurance Certificate and 
Coverage ) 

វយាបល ់  



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការល ោះលហើរ ដ្ឹរេំនិញលររោះថ្នន រ់ របសរ់រុមហ  នអាកាសចរ
ណ៍្រន ងរសុរ និងបរលេស(Permission to Carry Dangerous Goods) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់ របស់
រក្ុមហ ុន អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 
(Permission to Carry Dangerous Goods) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តទនំិញវរោោះថ្នន ក្ ់

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល 0២សខ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
ដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់  

 ានសុពលភាពរយៈវពល 01ឆ្ន  ំ(ឬតាមការវសនីសំុ) 
 បង់នថល ៥០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិអនុញ្ញា តសរាប់របតបិតតកិារវហាោះវហរីដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់
វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអាកាសេរសីុវលិ (Dangerous Goods Permit 
issued by the State of the Operator ) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងក្បួនរបតបិតតកិារទំនញិវរោោះថ្នន ក្់(DG Ops Manuals) 

វយាបល ់  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ៖ លចញលខិិតចាត់តាងំររុមហ  នអាកាសចរណ៍្រន ងរសុរ ល ោះលហើរលៅកាន់បរលេស 
(Letter of Designated Airline) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតចាត់តាងំរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ វហាោះវហរីវៅកាន់
បរវទស (Letter of Designated Airline) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័េរចារក្េិចរពមវរពៀង 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

វធវីការចាត់តាងំរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ វហាោះវហរីវៅកាន់បរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ២សខ មុននថៃរបតបិតតិការវហាោះវហរី 
 បង់នថល ៥០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ក្មមវធិីវហាោះវហរី 
 ឯក្សារោក្ព់័នធ 

វយាបល ់  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតអាកាសយានដ្ឋឋ ន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនបរតអាកាសយានដ្ឋា ន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសតង់ដ្ឋនិងសុវតថិភាពអាកាសយានដ្ឋា ន 
ការយិាលយ័វញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា ន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ពរងឹងសុវតថភិាពរបតិបតតកិារអាកាសយានដ្ឋា នអនុវល្លមតាមេាប់ជាតិ និង  
សតង់ដ្ឋអនតរជាត ិ

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិឆ្ន  ំ១៩៩៨ជពូំក្ទ៦ី ារតា ៣៤ 
 បទបបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិឆ្ន  ំ ២០០៧ជំពូក្ទី ១២(CCAR, Part 12), 
បទបបញ្ញា តតរិពល្លនយនតវហាោះ(Aerodromes Regulation)របការ ១២.២
(§ 12.2, including latest amendment) 

 សតង់ដ្ឋអងគការអាកាសេរសីុវលិអនតរជាតIិCAO Annex 14, និងឧបសមព័នធ 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

របតិបតតិក្រអាកាសយានដ្ឋា ន សដលានអាជាញ ប័ណណឱ្យវធវីរបតិបតតកិារអាកាស
យានដ្ឋា ន 

សតងដ់្ឋវសវា  វេញវញិ្ញា បនប័រតថម ីរយៈវពល ៦សខ ,វេញវឡងីវញិរយៈវពល ៣សខ  
 សុពលភាព ៥ ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ៖ អាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាត1ិ5,000$/ឆ្ន ,ំ អាកាសយានដ្ឋា នមូល
ដ្ឋា ន៣,000$/ឆ្ន ,ំ ឧទធាា គេរក្ដ្ឋា ន(Heliport) 2,400$/ឆ្ន ,ំ រពល្លន   
ឧទធាា គេរក្(Helipad)2,000$/ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ 
 ទរមងប់ំវពញពត៌ាន(Application form) 
 ក្រមងរបតិបតតិរពល្លនយនតវហាោះ(Aerodrome Manual, Aerodrome 

SMS Manual) 
 សំណំុឯក្សារឧបសមពនធ័(Annexes to the Aerodrome Manuals) 

វយាបល ់  វរកាយការទទួលឯក្សារខាងវលីមន្តនតីអធកិាររពល្លនយនតវហាោះនឹងេុោះវធវី
សវនក្មមវញិ្ញា បនប័រតអាកាស យានដ្ឋា នរេួវេញរបាយការណ៍ក្ំហុសបញក្
ងវោះខាត(Finding) 

 វរកាយការសក្តរមូវក្ំហុសបញក្ងវោះខាតតបតាមសផនការសក្មមភាព
(Corrective Action Plan)បានទងំរសុងឬមួយួេំននួសមរសប វទីបវធវី
ការវេញវញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា ន 

 វរកាយការវេញវញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា នមន្តនតីអធិការវៅបនតតាមដ្ឋន
(Inspection)និង ពិនតិយលទធផលសក្តរមូវក្ំហុសឬក្ងវោះខាតខាងវលីតាម
កាលវភិាគនងិវរៅកាលវភិាគ 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ ការលចញវិញ្ញា បនបរតរបតិបតតិការផលូវអាកាស 

វ ម្ ោះវសវា ការវេញវញិ្ញា បនបរតរបតិបតតិការផលូវអាកាស 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសតង់ដ្ឋរនងិសុវតថិភាពវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

រតួតពនិិតយវលីការផតលវ់ញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការវហាោះវហរីឲ្យរសបតាមតរមូវ
ការអបយបរា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ជំពូក្ទ ី១០  ារតា ៥៤ 
 Part-9  Air Operator Certification Requirements 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

នីតិបុគគល 

សតងដ់្ឋវសវា ១- វេញវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតកិារផលូវអាកាស (វលីក្ដបូំង)  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 50,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខ សុពលភាព ១ ឆ្ន  ំ។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 100,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខសុ
ពលភាព ១ ឆ្ន ។ំ  

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 
វឡងីវៅ តនមលវសវា 150,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខ សុពលភាព ១ 
ឆ្ន  ំ។  

២. វេញវញិ្ញា បនបរតពនាសុពលភាពរបតបិតតកិារផលូវអាកាស  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 5,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព ១ ឆ្ន  ំ។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 10,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា ២សខ សុពល
ភាព ១ ឆ្ន ។ំ  

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 
វឡងីវៅ តនមលវសវា 15,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព ១ 
ឆ្ន  ំ។  

៣. ការសរបរបលួ (បសនថម/ បនថយយនតវហាោះ) លក្ខខណឌ ក្េិចរបតបិតតកិារវហាោះ
វហរី អមវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតកិារផលូវអាកាស  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 1,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា 2 សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៏។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft ) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 2,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា 2សខសុពល
ភាពអេិនន្តនតយ។៏ 

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 



វឡងីវៅ តនមលវសវា 3,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព      
អេិនន្តនតយ ៏។ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ានការេុោះបញ្ជ ីរក្មុហ ុនរសបេាប់វៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា 
 ានទីតាងំក្សនលងវធវីការេាសល់្លសវ់ៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្មពុជា 
 បំវពញសបបបទតាមបទបញ្ាតត ិAOCR។  
 ានរយៈវពល 6សខ ចាប់ពដីំវណីរការវដីមបផីតលវ់ញិ្ញា បនរបតបិតតកិារផលូវ
អាកាស  

 សុពលភាពវញិ្ញា បនបរត រយៈវពល ១ ឆ្ន ។ំ 
វយាបល ់  នីតិបុគគលសដលរបក្បអាជីវក្មមដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាសរតូវានវញិ្ញា បន

របតិបតតិការផលូវអាកាស ។  
 ក្រណីោម នអាជាញ បណ័ណ ឬោម នសុពលភាពរតូវទទួលវទសតាមេាបអ់ាកាស
េរសីុវលិ ជំពូក្ទ ី១០ ារតា ៥៣ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតអងគភាពជួសជ លថែររាបលចេរលេសអាកាសយាន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនប័រតអងគភាពជួសជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយាន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នលទធភាពវហាោះវហរី 
ការយិាលយ័ : វញិ្ញា បនក្មមរបតបិតតកិ្រ និងអងគភាពសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាស
យាន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ឲ្យរសបតាមេាប់ នងិបទបញ្ញា តអិាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្  
ក្មពុជា 

 ឲ្យរសបតាមសតងដ់្ឋអបបរា ICAO  
មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ជពូំក្២ ារតា៦ 

 បទបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិ(CCARs Part 6) 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុន   

សតងដ់្ឋវសវា ១-  អងគភាពជសួជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានធុនរសាល (ទមៃនវ់ហាោះ 
     វឡងីសរុបតេិជាង 5,700 គរក្) 

១.១ ឯក្ភាព តនមលវសវា 1,200$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
មិនតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.២ បនតឯក្ភាព តនមលវសវា 1,000$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

២- អងគភាពជសួជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានធុនរសាល (ទមៃនវ់ហាោះ 
វឡងីសរុបចាបព់ ី5,700 គរក្) 

២.១ ឯក្ភាព តនមលវសវា 2,400$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
មិនតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
២.២ បនតឯក្ភាព តនមលវសវា 2,400$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

៣- អាជាញ បណ័ណសាថ នយីវរបងអាកាសយាន តនមលវសវា 1,800/ដង រយៈវពល   ផត
លវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
៤- បនតអាជាញ បណ័ណសាថ នយីវរបងអាកាសយាន តនមលវសវា 1,400/ដង រយៈវពល 
     ផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
៥- វញិ្ញា បនបរត ឬអាជាញ បណ័ណ ទុតយិតា តនមលវសវា 100$/ដង រយៈវពលផតល់
វសវា(នថៃវធវកីារ) ១៤នថៃ សុពលភាពសផែក្វលីឯក្សារវដមី 
៦- ផតលក់ារអនុញ្ញា ត ិឬការសក្សរបនូវឯក្សារបវេចក្វទសវផសងៗ តនមលវសវា 
100$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) ១៤នថៃ សុពលភាពសផែក្វលីឯក្សារ
វដមី 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ដ្ឋក្់ោក្សសំុ 
 បំវពញោក្សវសនីសំុ 
 ភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារោក្់ពន័ធ 



វយាបល ់  អងគភាពជួសជុល សថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានណា សដលផគត់ផគង់វសវា
បវេចក្វទស ដលអ់ាកាសយានសដលេុោះបញ្ជ ីវៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា 
រតូវសតាន   វញិ្ញា បនប័រតសដលផតលជូ់នវដ្ឋយ រដាវលខាធកិារដ្ឋា នអាកាស
េរសីុវលិ។ 

 អងគភាពវរបងសដលផគត់ផគង់វសវា ដលអ់ាកាសយាននានា រតូវសតានវញិ្ញា បន
ប័រត 

  សដលផតលជូ់នវដ្ឋយ រដាវលខាធកិារដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិសដរ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតច ោះបញ្ជ ៊ីអាកាសយាន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីអាកាសយាន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នលទធភាពវហាោះវហរី 
ការយិាលយ័ : វញិ្ញា បនក្មមអាកាសយាន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ឲ្យរសបតាមេាប់ នងិបទបញ្ញា តអិាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្  
ក្មពុជា 

 ឲ្យរសបតាមសតងដ់្ឋអបបរា ICAO  
មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ជពូំក្២ ារតា៦ 

 បទបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិ(CCARs Part 4.5) 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុន ឬបុគគល 

សតងដ់្ឋវសវា ១-វេញវញិ្ញា បនបរតអាកាសយានធុនរសាល(ទមៃនវ់ហាោះវឡងីសរុបតេិជាង                              
5,700 គរក្) សរាបៈ់ 

១.១ េុោះបញ្ជ ី តនមលវសវា500$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មនិតិេ
ជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
១.២ ដក្បញ្ជ ី តនមលវសវា100$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិ
ជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
១.៣ លទធភាពវហាោះវហរី 1,000$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ)
មិនតេិជាង ២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.៤ បនតលទធភាពវហាោះវហរី 700$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.៥ លទធភាពវហាោះវហរីនាវំេញ1,000$/ដងរយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃ
វធវីការ) មិនតិេជាង២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

២-វេញវញិ្ញា បនបរតអាកាសយានធុនធៃន(់ទមៃនវ់ហាោះវឡងីសរុបចាបព់ ី                                
5,700 គរក្) សរាបៈ់ 

២.១ េុោះបញ្ជ ី តនមលវសវា 100kg=7$ ទមៃន់វហាោះវឡងីសរុប រយៈវពល
ផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
២.២ ដក្បញ្ជ ី តនមលវសវា 100kg=1$ ទមៃន់វហាោះវឡងីសរុប រយៈវពល
ផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតិេជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
២.៣ លទធភាពវហាោះវហរី តនមលវសវា 100kg=12$ ទមៃន់វហាោះវឡងី
សរុប រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវីការ) មិនតិេជាង២សខសុពលភាព  
១ឆ្ន  ំ
២.៤ បនតលទធភាពវហាោះវហរី តនមលវសវា 100kg=10$ ទមៃន់វហាោះវឡងី
សរុប រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិជាង២សខ សុពលភាព  
១ឆ្ន  ំ
២.៥ លទធភាពវហាោះវហរីនាវំេញ តនមលវសវា 100kg=12$ ទមៃន់វហាោះ
វឡងីសរុប រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) មិនតិេជាង២សខ សុពល



ភាព១ឆ្ន  ំ
៣-  អាជាញ បណ័ណវទិយុអាកាសយាន តនមលវសវា 150$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា 
     (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង២សខ សុពលភាព២ឆ្ន  ំ
៤-  បនតអាជាញ បណ័ណវទិយុអាកាសយាន តនមលវសវា 100$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា 
      (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង២សខ សុពលភាព២ឆ្ន  ំ
៥-   វញិ្ញា បនបរតសវមលង តនមលវសវា 150$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
      មនិតេិជាង ២សខ សុពលភាពអេនិន្តនតយ ៍

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ដ្ឋក្់ោក្សសំុ 
 បំវពញោក្សវសនីសំុ 
 ភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារោក្់ពន័ធ 

វយាបល ់ រគប់អាកាសយានទងំអសរ់តូវសតាន៖ 
 សញ្ញា ជាតិ និងសញ្ញា េុោះបញ្ជ ី 
 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ក្់លទធភាពវហាោះវហរី សដលានសុពលភាព 
 អាជាញ ប័ណណបញ្ញជ ក្ព់ីរបវភទឧបក្រណ៍វទិយុសំខាន់ៗ សដលបោំក្់វលីអាកាស
យាន 

 អាជាញ ប័ណណបញ្ញជ ក្ព់ីក្ំរតិសវមលងា៉ា សីុនវអាយរសបតាម ICAO Annex 16 
វដីមបងី្កយរសួលក្នុងការរគប់រគង នងិរតួតពិនិតយវៅវលីសុវតថិភាពវហាោះ  
វហរី។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូរអាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវល ោះលហើររបសរ់រុមហ  ន
អាកាសចរណ៍្រន ងរសុរ និងបរលេស 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូរអាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវវហាោះវហរី
របសរ់ក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផតលក់ារអនុញ្ញា ត សរាប់របតបិតតិការវហាោះវហរីវរៅក្មមវធិី ដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 003/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ០៧នថៃ វដីមបផីតលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូររបវភទ
អាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវវហាោះវហរី 

 ានសុពលភាពរយៈវពលតាមការវសនីសំុ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល រអាវមរកិ្ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំរក្មុហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស (AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ 
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ (Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង (Insurance Certificate and 
Coverage) 

វយាបល ់  

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖  ផតលក់ារបណ្ត ោះបណ្តត ល លធវើលតសត និងបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន រ់បឋម 

វ ម្ ោះវសវា ផតលក់ារបណតុ ោះបណាត ល វធវីវតសត នងិបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន ក្ប់ឋម 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសនតិសុខអាកាសេរសីុវលិ 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ផតលក់ារបណតុ ោះបណាត ល នងិវេញវញិ្ញា បនបរតសនតិសុខថ្នន ក្ប់ឋម 
 វធវីវតសត នងិបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន ក្់បឋមឲ្យរសបតាមេាប ់

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Annex 17 of Chicago Convention 
 National Civil Aviation Security Program 
 National Civil Aviation Security Training Program 
 Screener Certification Program 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

ជនជាតិសខមរ ឬជនជាតិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  រយៈវពល ១២នថៃ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ៥០ដុល្លល រអាវមរេិក្នុង១នាក្ ់
 រយៈវពល ៥នថៃ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ២៥ដុល្លល រអាវមរកិ្ក្នុង១នាក្ ់

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 បញ្ជ ីរាយនាមសិកាខ កាម 
 របវតតិរូប ០១េាប ់
 រូបថត ៤X៦ េំនួន ០២សនលកឹ្ 

វយាបល ់ វដីមបវីយាងតាមតរមូវការេាប់ជាត ិនងិអនតរជាត ិ

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖   ពិនិតយ ផតលក់ារយលរ់ពម និងបនតស ពលភាពលលើរមមវិធ៊ីសនតិស ខអាកាសយានដ្ឋឋ ន និងរមមវធិ៊ី
សនតិស ខររុមហ  នអាកាសចរណ៏្ 

វ ម្ ោះវសវា 
ពិនិតយ ផតលក់ារយលរពម និងបនតសុពលភាពវលីក្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយាន
ដ្ឋា ន និងក្មមវធិីសនតិសុខរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៏ 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសនតិសុខអាកាសេរសីុវលិ 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ពិនិតយនិងផតលក់ារយលរ់ពមវលីក្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយានដ្ឋា ន និងក្មមវធិី
សនតិសុខរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៏ 

 ពិនិតយវឡងីវញិនងិបនតសុពលភាពដលក់្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយានដ្ឋា ន 
និងរក្មុហ ុនអាកាសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Annex 17 of Chicago Convention 
 National Civil Aviation Security Program 
 Cambodian  Civil Aviation Regulation 
 Aviation Security 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

 របតិបតតិក្រអាកាសយាន 
 រក្ុមហ ុនផតលវ់សវាដឹក្ជញ្ជូ នផលូវអាកាស 

សតងដ់្ឋវសវា  រយៈវពល២សខ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ២០០ដុល្លល រអាវមរេិ 
 រយៈវពល ១៤នថៃ 
 ានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ១០០ដុល្លល រអាវមរកិ្ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ឯក្សារក្មមវធិីសនតិសុខទងំ Hard & Soft Copy 
 របវតតិរូប ០១េាប ់
 រូបថត ៤X៦ ០២សនលកឹ្ 

វយាបល ់ វដីមបវីយាងតាមតរមូវការេាប់ជាត ិនងិអនតរជាត ិ

 



 

 

 

 

 

អគ្គិសនីកម្ពុជា 
ស្នន កក់ារលលខ២ ផលូវរពះយុគនធរ សង្កា តវ់តតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 

ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៧២២ ៥២៥ / ០២៣ ៧២៣ ៩៧១ 
ទូរស្នរៈ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨ 

Website : www.edc.com.kh 
Email : info@edc.com.kh 

Facebook : www.fb.com/EDCcambodia 
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ការផ្គត់ផ្គង់ចរនតអគ្គិសនីជូនអតិថិជន 

ល ម្ ះលសវា ការផគត់ផគង់ចរនតអគគិសន ី

រកសួង /ស្នថ បន័  
ផតលល់សវា 

១. អគគសិនកីមពុជា(រាជធានភីនលំពញ)  
ក.ស្នន ក់ការកណ្តត ល 
 ស្នន ក់ការលលខ២ ផលូវរពះយុគនធរ សង្កា ត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរសពទ័ៈ ០២៣ ៧២២ ៥២៥ / ០២៣ ៧២៣ ៩៧១ 
 ទូរស្នរៈ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨ 

ខ.ស្នខាអូរបបកកអម 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ ២៧១ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៥ / ០២៣ ៦២១១ ១១៦ / ០២៣ ៨៨៣ 

៣៤១ / ០២៣ ៨៨៣ ៦៤៦ 
គ.ស្នខាវតតភន ំ
 អាសយដ្ឋា នៈ វតតភន ំផលូវលលខ ១៩ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៧ / ០២៣ ៤២៨ ៨៦២ / ០២៣ ៤២៧ 

១០៧ / ០២៣ ៦៧៦៦ ៥៦៦ 
ឃ.ស្នខារកអ់បរងលរកាម 
 អាសយដ្ឋា នៈ រកអ់បរងលរកាម ៦២២ ផលូវលលខ២ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី

ភនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៨ / ០២៣ ៦២១១ ១១៩ / ០២៣ ៤២៥ 

៧០២ / ០២៣ ៤២៥ ៧០៣ 
ង.មជបមណ្ឌ លបជ្ម  
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៧២៣ ៨៧១ / ០២៣ ៤២៧ ៦២៦ 

២. អគគសិនកីមពុជា(លខតតលសៀមរាប) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមភិ្ញា ជ័យ សង្កា តស់្នវ យដងគុ ំ រកងុលសៀមរាប លខតតលសៀមរាប 
 ទូរសព័ទៈ ០៦៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២១ / ០៦៣ ៧៦១ 

៥២២ 
៣. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរពះសីហនុ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវបផ ភូមិ៣ សង្កា ត់លលខ៣ រកុងរពះសីហនុ លខតតរពះសីហនុ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣៤ ៦២១១ ១១៥ / ០១១ ៣៩១ ២៣៤ 

៤. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំងរ់ម) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវសូរយិាវរ័ មនទី២ ភូមិទី៧ សង្កា ត់កំពង់រម រកងុកពំង់រម 

លខតតកពំង់រម 
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៥ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 

ក.ស្នខាពញាបរកក 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៧២ ភូមិរតពងំរពីង ឃុរំតពងំផលុង រសុកពញាបរកក 

លខតតតបូងឃមុ ំ
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៦ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 

ខ.ស្នខាលមម៉ត ់
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៧ ភូមិសងគមមានជ័យ ឃុលំមមត់ រសុកលមមត ់លខតត

តបូងឃមុ ំ
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៧ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 



៥. អគគសិនកីមពុជា(លខតតតាបកវ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូម២ិ សង្កា ត់រកាកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៥ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០ 

ក.ស្នខាអងគតាលស្នម  
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ២២ រកមុទ១ី ភូមអិងគតាលស្នម ឃុអំងគតាលស្នម  

រសុករតាកំក ់លខតតតាបកវ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៦ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០ 

៦. អគគសិនកីមពុជា(លខតតបាតដ់បំង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិកមមករ សង្កា ត់ស្នវ យលប៉ា រកុងបាត់ដំបង លខតត

បាត់ដបំង 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៣ ៩៥៣ ៤៤៣ 

៧. អគគសិនកីមពុជា(លខតតស្នវ យលរៀង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ២០២ ភូមិលមលភលីង សង្កា តស់្នវ យលរៀង រកុងស្នវ យលរៀង 

លខតតស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

ក.ស្នខាបាវតិ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិបាវតិលលី សង្កា ត់បាវតិ រកុងបាវតិ លខតត   

ស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៤៤ ៧១៥ ០៣០ 

ខ.ស្នខាកពំង់លរាទិ៍ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៣៤ ភូមិលរាទិ៍ ឃុញំរ រសុកកពំង់លរាទិ៍ លខតត    

ស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៧ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

គ.ស្នខាជភូី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិកំលពតរបស ់សង្កា ត់រចកលមទស រកុងបាវតិ លខតត

ស្នវ យលរៀង  
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៨ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

៨. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំត) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៣ ភូមិសុវណ្ណស្នគរ សង្កា ត់កពំងក់ណ្តា ល រកុង

កំពត លខតតកំពត  
 ទូរសព័ទៈ ០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦ 

ក.ស្នខាកពំង់រតាច 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣១ ភូមិកពំង់រតាចទី១ ឃុកំំពង់រតាចខាងលកីត 

រសុកកំពង់រតាច លខតតកំពត 
 ទូរសព័ទៈ ០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦ 

៩. អគគសិនកីមពុជា(លខតតព្រពបវង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិ៣ សង្កា តក់ំពង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រពបវង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៣ ៦៣៤៥ ៥៤៥ 

១០. អគគសិនកីមពុជា(លខតតបន្ទទ យមានជយ័) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣ ភូមិសូភី សង្កា ត់កំពង់ស្នវ យ រកងុសិរលីស្នភ័ណ្ 

លខតតបន្ទទ យមានជ័យ 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៤ ៧១០ ៩៧២ 



ក.ស្នខាមងគលបូរ ី
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលំ ភូមិឬសសលីរកាក ឃុឬំសសលីរកាក រសុកមងគលបូរ ីលខតត

បន្ទទ យមានជ័យ 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៥៤ ៧១១ ១៥៧ 

១១. អគគសិនកីមពុជា(លខតតសទងឹបរតង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៦ ភូមិកណ្តា ល សង្កា ត់សទឹងបរតង រកងុសទឹងបរតង 

លខតតសទឹងបរតង 
 ទូរសព័ទៈ ០៧៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦ 
ក.ស្នខាកពំង់រសលៅ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិកំពង់រសលៅ ឃុកំពំងរ់សលៅមួយ រសុកបឆប លខតត    

រពះវហិារ 
 ទូរសព័ទៈ ០៦៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦ 

១២. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរតនគរិ)ី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូម២ិ សង្កា ត់ឡាបានលសៀក រកងុបានលុង លខតតរតនគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៥ ៦២១១ ១១៥ / ០៩៧ ៧៩៦៦ ៣៩៩ 

១៣. អគគសិនកីមពុជា(លខតតមណ្ឌ លគរិ)ី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិលដីមរសល ់សង្កា ត់មលន្ទរមយ រកងុបសនមលន្ទរមយ លខតត

មណ្ឌ លគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៣ ៦៣៦៣ ៣៩៣ 
ក.ស្នខាបកវសីមា 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមអូិរអាម ឃុបំរសខទុម រសុកបកវសីមា លខតតមណ្ឌ លគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥៦/ ០៧៣ ៦៣៦៩ ២២២ 

១៤. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរកលចះ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវរពះមហាកសរតីយយានកុីសុមៈ ភូមិរកលចះ សង្កា ត់រកលចះ 

រកុងរកលចះ លខតតរកលចះ 
 ទូរសព័ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៥ / ០៧២ ៦៥០៤ ៧៤៧ / ០៧២ ២១១ 

៦៦៦ 
ក.ស្នខាសនួល 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវជាតិលលខ ៧៤ ភូមិលដមីឃលូ ឃុ២ំធនូ រសុកសនូល លខតតរកលចះ 
 ទូរសព័ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៦ / ០៧២ ៦៥០៤ ៨៤៨ 

១៥. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំងស់ព)ឺ 
 អាសយដ្ឋា នៈ អាោរលលខ០៤៩៥ ផលូវអងប់តន សង្កា ត់រកាធ ំរកុងចារមន 

លខតតកពំង់សព ឺ
 ទូរសព័ទៈ ០២៥ ៦២១១ ១១៥ / ០២៥ ៩៨៧ ១១៦ 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ផលិត បញ្មូ ន បចករយកនុងតបំន់អាជាា បណ័្ណបដលកណំ្ត់លដ្ឋយអាជាា ធរ 
អគគិសនកីមពុជា ពរងងឹលលីគុណ្ភ្ញពកនុងការផតលល់សវាជូនអតិថិជនបលងានីជំលនឿ 
ចិតតរបសអ់តិថជិនមកលលីអគគិសនីកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៣ ចុះព្ថៃទី១៧ បខមថុិន្ទ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ សតពី ី
លកខនតិកៈទូលៅព្នសហរោសស្នធារណ្ៈ 

 រពះរាជរកឹតយលលខ ជស/រកត/០៣៩៦/១០ ចុះព្ថៃទ០ី៩ បខមនី្ទ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
សតីពីការបលងាតីអគគិសនីកមពុជា ជារកុមហុ៊នទទួលខុសរតូវមានកំណ្ត់មួយ
របសរ់ដា។ 



អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនជាតិបរលទស នីតបុិគគល 

សតងដ់្ឋលសវា 

១. សរមាប់លំលៅដ្ឋា ន នងិអាោររដាបាល 
អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 

1phx5A 31,000៛ 31,000៛ 62,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 62,000៛ 124,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 123,000៛ 351,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 394,000៛ 762,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 775,000៛ 1,511,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 1,181,000៛ 2,285,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 1,476,000៛ 2,844,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 2,325,000៛ 4,533,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 3,690,000៛ 6,990,000៛ 
២. សរមាប់អាជីវកមម និងសិបបកមម 

អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 
1phx5A 31,000៛ 123,000៛ 154,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 246,000៛ 308,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 492,000៛ 720,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 787,000៛ 1,155,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 1,550,000៛ 2,286,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 2,362,000៛ 3,466,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 2,952,000៛ 4,320,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 4,650,000៛ 6,858,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 7,380,000៛ 10,680,000៛ 
៣. សរមាបផ់ទះជួលបរលទស ស្នថ នទូត នងិសណ្តា ោរ 

អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 
1phx5A 31,000៛ 164,000៛ 195,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 328,000៛ 390,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 656,000៛ 884,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 1,050,000៛ 1,418,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 2,066,000៛ 2,802,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 3,149,000៛ 4,253,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 3,936,000៛ 5,304,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 6,199,000៛ 8,407,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 9,840,000៛ 13,140,000៛ 

 

តរមវូការឯកស្នរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

១. អតថិិជនរតូវមកទំន្ទក់ទនំងសំុពកយបនតចរនតអគគិសនីលៅទីតាងំដូចខាង 
លរកាមៈ 

 ក. របលភទលំលៅដ្ឋា ន និងអាោររដាបាល រតូវទំន្ទកទ់ំនងលៅតាម
 ស្នខាអគគិសនកីមពុជា )លសនីសំុកំលាងំព ីស ph x5A ដល ់3ph x100A) 
 ខ  .របលភទអាជីវកមម សិបបកមម ផទះជួលបរលទស  សណ្តា ោររតូវទំន្ទក់ 
 ទំនងលៅន្ទយកដ្ឋា នអាជីវកមមបចករយ )លសនីសំុកំលាងំពី 3ph 
 x100A លឡងីលៅ( ករណី្អតិថិជនលៅតាមលខតតរតូវទំន្ទកទ់ំនងលៅ 
 តាមបណ្តត អគគិសនីលខតត 

២. អតថិិជនរតូវបំលពញព័តម៌ានលំអតិលៅលលីពកយសំុបនតចរនត និងភ្ញម ប់នូវឯក
ស្នររបំាច់ដូចជាៈ 



 ក. ករណី្លំលៅដ្ឋា ន 
 -ចាបច់មលងបណ័្ណរគសួ្នរ ឬវជិ្ា បនបរតសមាគ លអ់ចលនវតថុ ឬលិខិត 
 លផទរសិទធកាន់កាប់ ឬលិខិតបជ្ម ក់របសឃុ់សំង្កា ត ់
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ ឬលិខិតបជ្ម ក់អតតសជ្ា ណ្លចញ 
 លដ្ឋយអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន 
 ខ. ករណី្អងគភ្ញពរដា 
 -លិខិតបជ្ម ក់ការទូទាត់របសរ់បធានស្នថ ប័ន ឬរបធានអងគភ្ញពលសនីសំុ 
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ 
 គ. ករណី្របលភទអាជីវកមម 
 -ចាបអ់នុជ្ា តលបីកអាជីវកមម ឬបណ័្ណប៉ាតង ់
 -លិខិតបជ្ម ក់កមមសិទធិទីតាងំលសនីសំុ ឬកចិចសនាជួលភ្ញម បម់កជាមួយ  
 ភ្ញម ប់មកជាមួយនូវការធាន្ទទូទាតប់ំណុ្លពីមាច សក់មមសិទធិបដលមាន  
 ការបជ្ម ក់ពអីាជាា ធរ 
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ 
៣. លសវាទទួលរបាក់ព្ថលលរបីរបាសច់រនតអគគិសនីលៅកនុងរាជធានភីនំលពញ អតិថជិន
អាចបង់តាមបជ្ម រលបឡាព្នស្នខាអគគិសនីកមពុជាដំលណី្រការ៖ 
- ព្ថៃច័នទ ដល ់ព្ថៃសុរក ពីលម៉ាង ៧:៣០រពកឹដលល់ម៉ាង ១៦:០០ រលសៀល 
- ព្ថៃលៅរ ៍ពីលម៉ាង ៧:៣០ រពឹកដល ់១១:០០រពកឹ (លៅរាជធានីភនំលពញ( 
*អគគិសនកីមពុជាមិនទទួលរបាកក់នុងព្ថៃឈប់សំរាក និងព្ថៃបុណ្យជាតិលផសងៗលទ 
*អតិថជិនក៏អាចបង់តាមរយៈធន្ទោរជាព្ដគូររបសអ់គគិសនីកមពុជាដូចជា៖ 
 ធន្ទោរពណិ្ជមកមមលរៅរបលទស (FTB Bank) 
 ធន្ទោរលអសីុលីដ្ឋ (ACLEDA Bank) 
 ធន្ទោរ ANZ Royal 
 ធន្ទោរឯកលទស WING 
 ធន្ទោរ ABA 
 ធន្ទោរ CANADIA 
 រគឹះស្នថ នមីរកូហរិញ្ាវតថុរបាស្នក ់(PRASAC MFI) 
 មីរកូហរិញ្ាវតថុហតាថ កសិករ (HKL MFI) 
 ធន្ទោរកាលថយូណ្តយធីតកមពុជា (CUBC Bank) 
 ធន្ទោរកមពុជាស្នធារណ្ៈ (CAMPU Bank) 

*ព្ថលលរបីរបាសអ់គគិសនីអបបបរមារបរបំខ រគប់ទំហអំំបពរ និងរគប់របលភទ 
អតិថជិន១ ,៥០០ លរៀលកនុង១បខ  
៤  .រយៈលពលព្នការបលរមីលសវាបនតចរនតគតិរបព់ីព្ថៃទទួលពកយរហូតដលព់្ថៃ  
ភ្ញម ប់ចរនត៖ 
 ក  .ការលសនីសំុបនតចរនតពី 1ph x 5A ដល ់1ph x 63A មានរយៈលពល 
 ១៥ព្ថៃ )ព្ថៃការង្ករ គិតរប់ពីព្ថៃចន័ទ ដល ់ព្ថៃសុរកលលីកបលងបតព្ថៃ  
 ឈប់សរមាកបដលរបកាសលដ្ឋយអនុរកឹតយព្នរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា( 
 ខ  .ការលសនីសំុបនតចរនតពី 3ph x32A ដល3់ph x100A មានរយៈលពល 
 ៤៥ព្ថៃ )ព្ថៃធមមតា គិតទាងំព្ថៃឈប ់នងិព្ថៃលធវីការ(  

លយាបល ់ កនុងករណី្បដលអតិថិជនមានបជ្ា ណ្តមយួមិនរបរកត ីឬចង់ទំន្ទក់ទនំងសួរ 
និងផតលព់័ត៌មានលផសងៗ សូមពនិិតយលមីលគំនូសបំរពញួសតីពីនតីិវធិកីនុងការលដ្ឋះ
រស្នយខាងលរកាម និងតាមរយៈលលខទូរសព័ទ ២៤លម៉ាង )Call Center)៖ 



០២៣ ៧២២ ៥២៥។ 

 

 



 



 

 

 

អាជ្ញញ ធរអប្សរា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អំពិល ររុងង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប  
ទូរសព័ទ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ ឬ (៨៥៥)៦៣ ៧៦ ៦៦ ៧៦ 

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦ ៥៥ ៧៦ 
អ ៊ីមម៉ែល ៖ info@apsaraauthority.gov.kh  

ង្េហទំពរ័ ៖ http://www.apsaraauthority.gov.kh 
 

 មជ្ឈមណ្ឌ លសេវាកមមនៃអាជ្ញញ ធរអប្សរា 
ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង េគ្ាប្់គណ្ៈ
គ្ប្តិភូផ្ៃូវការរែឋ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្េញេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងតំបនឧ់ទានអងគរ នងិតំបន់មែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង សរាប់េណៈរបតភូិផលូវការរែា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់របតភូិផលូវការមែលអង្ ជ្ ៊ីញមរតមរយៈររសួង មនទ៊ីរ នងិ    
សាថ បន័រែានានា ង្ែ៊ីមប៊ីបំង្ពញទសសនរេិចផលូវការរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់មែល
អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងរយៈង្ពលមនិង្ល៊ីសព៊ី ០២ថ្ថៃ  

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

េណៈរបតិភូមែលអង្ ជ្ ៊ីញមរតមរយៈររសួង មនទ៊ីរ និងសាថ បន័រែានានា ង្ែ៊ីមប៊ី
បំង្ពញទសសនរិេចជ្ញផលូវការរែាង្ៅរពោះរាជ្ញណាេរររមព ជ្ញ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 លិេិតង្សន៊ីស ំរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ នងិសាថ បន័រែានានា 
 រតូវបញ្ជជ រ់ឱ្យបានេាសល់ាស ់  អំព៊ីកាលបរងិ្េេទមែលេណៈរបតិភូរតូវ
េូលទសសនារបាសាទ 

 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះេណៈរបតិភូជ្ញអរសរឡាតងំ ានង្លេលិេតិឆ្លងមែន និងាន
ង្បាោះរតរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ និងសាថ ប័នរែានានាមែលង្សន៊ីស ំង្សវា 

 ភាជ ប់មរជ្ញមួយនូវរមមវធិ៊ី 
ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសង់្សវារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី

ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ  ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង េគ្ាប្់អនក
គ្ាវគ្ជ្ញវ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេង សរាបអ់នរសិរារសាវរជ្ញវ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់អនររសាវរជ្ញវមរព៊ីបណាត សាថ ប័ន អងគការនានាមែលពារ់ពន័ធ
នឹងការរសាវរជ្ញវមផនរវបបធម៌ និងការជ្ួសជ្ លរបាសាទ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ររសួង មនទ៊ីរ សាថ បន័ អងគការមែលពារ់ពន័ធ 

សតងដ់្ឋង្សវា  េំនួន ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំព៊ីររសួង មនទ៊ីរ សាថ ប័ន អងគការមែលរតូវការង្រប៊ីរបាសង់្សវា 
 សញ្ជជ តិ 
 ជ្ំនាញរបសអ់នរង្សន៊ីស ំន៊ីមយួៗ 
 ង្ ម្ ោះេង្រាង(អន សារណៈានរយៈង្ពលប៉ែ នាម នឆ្ន  ំ ព៊ីឆ្ន ណំាែលឆ់្ន ំ
ណា) 

 ទ៊ីតងំរសាវរជ្ញវ ឬទ៊ីតងំង្ធវ៊ីការរន ងឧទានអងគរ 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះជ្ញអរសរឡាតងំ 
 កាលបរងិ្េេទេូលសិរារសាវរជ្ញវ និងប ច្ ប ់
 រូបថត ៣x៤ េនំួនព៊ីរសនលឹរ (សរាប់បណ័ណអន ញ្ជដ ត) 
 រូបថត ៤x៦ េំននួព៊ីរសនលរឹ (សរាប់លិេិតអន ញ្ជដ ត) 
 លិេិតឆ្លងមែន (ថតេមលង) 
 បំង្ពញរេិចសនាសរាបអ់នររសាវរជ្ញវរយៈង្ពលមវងររណ៊ី ានថតរូបភាព 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គងេគ្ាប្់អនកឆ្ៃងកាត់ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងឧទានអងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេងសរាប់អនរឆ្លងកាត ់

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់អនរឆ្លងកាត់ឧទានអងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេងង្ែ៊ីមប៊ីង្ៅកាន់ទ៊ីតងំង្ផសងៗង្ទៀតង្ែ៊ីមប៊ីបំង្ពញការករ មិនេូលទសស
នារបាសាទ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ជ្នបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 េំនួន ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 លិេិតង្សន៊ីស ំរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ អងគការជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតនិានាង្ដ្ឋយាន
េ ោះហតថង្លខា និងង្បាោះរតព៊ីរបធានអងគភាព ឬអនរទទួលេ សរតូវ 

 បញ្ជជ រ់ព៊ីង្ោលបំណងថ្នង្សវា និងទ៊ីតងំមែលរតូវង្ធវ៊ីែំង្ណ៊ី រង្ៅឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 រតូវបញ្ជជ រ់ឱ្យបានេាសល់ាសអ់ំព៊ីេំននួថ្ថៃមែលរតូវង្ធវ៊ីែំង្ណ៊ី រឆ្លងកាត ់
 រូបថត ៤x៦ េំននួព៊ីរសនលរឹ សរាប់អនរង្សន៊ីស ំឆ្លងកាត ់
 លិេិតឆ្លងមែន (ថតេមលង) 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំ មរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការលតរបូ្ភាព ការលតវីសែអូ ៃិងភាពយៃតកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការថតរូបភាព ថតវ ៊ីង្ែអូ និងថតភាពយនតរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀត
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលថតរូបភាព ការថតវ ៊ីង្ែអូ នងិភាពយនតរន ង
តំបនឧ់ទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងង្ោល
ង្ៅង្ធវ៊ីជ្ញឯរសារង្ោសនា និងផសពវផាយង្ទសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

រូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរេប់សញ្ជជ ត ិ

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរូ់បវនតប េគល ឬន៊ីតបិ េគល 
 ង្ប៊ីជ្ញអតថបទថ្នឯរសារានលរខណៈជ្ញសាេ់ង្រឿង ឯរសារង្នាោះរតូវដ្ឋរ់
ឆ្លងង្ៅនាយរដ្ឋា នភាពយនត ថ្នររសួងវបបធមន៌ិងវេិិរតសិលបៈ។ ប៉ែ មនតង្ប៊ី
អតថបទង្នាោះានលរខណៈជ្ញបទយរការណ៍ ឬព័ត៌ានទូង្ៅ ឯរសារង្នាោះ
រតូវដ្ឋរឆ់្លងររសួងព័ត៌ាន 

 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ ទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវថតឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 អាសយដ្ឋា នរបសអ់នរង្សន៊ីស ំ និងង្លេទនំារ់ទនំង  
 ប ជ្ ៊ីសាា រ ឧបររណ៍សរាប់ការថត 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះអនរេូលរមួជ្ញអរសរឡាតងំ 
 ឯរសារថតេមលងលិេិតឆ្លងមែន 
 ង្ ម្ ោះអនរទទួលេ សរតូវថត ង្ែ៊ីមប៊ីេ ោះរេិចសនា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការលតរបូ្ភាព ៃិងការលតវសីែអូ ទ្យុកជ្ញឯការអៃុេាវរយីក៍នងុេសមៃៀកប្ំពាក់អាពាហព៍ិពាហស៍ៅកនងុឧទ្យាៃ
អងគរ ៃិងតបំ្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការថតរូបភាព និងការថតវ ៊ីង្ែអូទ រជ្ញឯរសារអន សាវរ ៊ីយរ៍ន ងសង្មលៀរបំពារ់
អាពាហ៍ពិពាហ៍មបបរបថ្ពណ៊ី មេមររន ងឧទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀតមែល
អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគលនូវសិទធរិន ងការថតរូបភាព និងការថតវ ៊ីង្ែអូ ទ រជ្ញអន សាវរ ៊ី
យរ៍ន ងសង្មលៀរបំពារ់អាពាហ៍ពិពាហ៍មបបរបថ្ពណ៊ី មេមររន ងតបំនឧ់ទានអងគរ 
និងតបំន់ង្ផសងង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

រូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរេប់សញ្ជជ ត ិ

សតងដ់្ឋង្សវា 

 រយៈង្ពល ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា (រន ងសង្មលៀរបំពារ់របថ្ពណ៊ី មេមរ) 
 ថ្ថលង្សវា(រំព ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួងរន ងសង្មលៀរបំពារេ់ សព៊ីរបថ្ពណ៊ី
មេមរ) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសអ់នរង្សន៊ីស  ំ
 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ ទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវថតឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 អាសយដ្ឋា នរបសអ់នរង្សន៊ីស ំ និងង្លេទនំារ់ទនំង  
 ប ជ្ ៊ីសាា រ ឧបររណ៍សរាប់ការថត 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះអនរេូលរមួជ្ញអរសរឡាតងំ 
 ឯរសារថតេមលងលិេិតឆ្លងមែន បត៊ី និងរបពនធ 
 ភាជ ប់មរជ្ញមួយនូវេរមូសង្មលៀរបពំារ ់
 ឯរសារបញ្ជជ រអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬានតំថ្លរបហារ់របមហល 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសរៀប្េំពិធីទ្យទ្យួលទាៃអាហារ ៃិងេដមតងេលិបៈជ្ូៃសភញៀវសទ្យេេរកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរ
អប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីទទួលទានអាហារ និងសមមតងសិលបៈជូ្នង្ភញៀវង្ទសេររន ងឧទាន
អងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីេូលរមួេំមណររន ងការផសពវផាយវសិយ័ង្ទសេរណ៍តមរយៈង្ភញៀវង្ទសេរ
មែលេូលរមួរន ងរមមវធិ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ ៥០អនររ.បរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំនិងការរបរពឹតតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

បណាត ររមុហ  នង្ទសេរណ៍ សណាា ោរ ង្ភាជ្ន៊ីយដ្ឋា ន។ល។ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់រុមហ  នង្ទសេរណ៍ សណាា ោរ ង្ភាជ្ន៊ីយដ្ឋា ន។ល។ 
 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ នងិទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវង្រៀបេំ
ពិធ៊ីឱ្យបានេាសល់ាស ់

 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ី េំននួង្ភញៀវមែលរតូវេូលរមួរន ងពធិ៊ីឱ្យបានេាសល់ាស ់
 ផតលង់្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នទំនារទ់ំនងរបសអ់នរមែលទទួលេ សរតូវង្ល៊ី
ការង្រៀបេំពិធ៊ីង្នោះ 

 ង្លេទូរសព័ទទំនារ់ទនំង 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:sca_apsara@


ការគ្ប្កប្អាជ្ីវកមមធុៃតូេ តាមទ្យីលាៃគ្ាាទ្យកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ តមទ៊ីលានរបាសាទរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ តមទ៊ីលានរបាសាទ
រន ងឧទានអងគរ នងិតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ ៥០អនររ.បរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំនិងការរបរពឹតតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាទាងំអសម់ែលរំព ងរសង់្ៅ និងានអាសយដ្ឋា នេាសល់ាសរ់ន ង
ឧទានអងគរ-ង្សៀមរាប 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ 
 អតតសញ្ជដ បណ័ណ 
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរេសួារ ឬលិេិតបញ្ជជ រទ់៊ីលំង្ៅ 
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំ និងរបង្ភទម េរបរង្សន៊ីស ំរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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េណំ្ង់លសំៅោឋ ៃគ្ប្ជ្ញពលរែឋ 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់លំង្ៅដ្ឋា នរបជ្ញពលរែា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរយជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញង្បតរិ
ភណឌ ពភិពង្លារង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមន៊ីតិវធិ៊ីនងិបទបប ដ្តតិមែលានជ្ញធរ
ាន 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាទាងំអសម់ែលានផទោះចាស ់ង្ហ៊ីយរំព ងរសង់្ៅង្ល៊ីផទោះង្នាោះតងំព៊ី
យូរលង់មរង្ហ៊ីយ និងានអាសយដ្ឋា នេាសល់ាសរ់ន ងឧទានអងគរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពល៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ ជ្ួសជ្ ល (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេសួារ ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍ មែលង្សន៊ីស ំសាងសង់ ១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នរតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង់ង្ពលររមុការករ
េ ោះពិនតិយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមិនានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង បនាទ ប់
ព៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នឹងបែិង្សធង្ល៊ីពារយង្សន៊ីស ំ
ជ្ញសវយ័របវតតិ។ 
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េណំ្ង់អគារ ៃិងសហែឋរេនាេមព័ៃធវិេយ័ឯកជ្ៃ 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់អោរ នងិង្ហែារេនាសមព័នធវសិយ័ឯរជ្ន 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញ
ង្បតិរភណឌ ពភិពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែាមេមរ 
 ន៊ីតិប េគលឯរជ្នមែលានសញ្ជជ តិមេមរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពលព៊ី៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ ជ្ួសជ្ ល (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាងវនិិង្ោេ 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សសំ់ណង់អោររតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង ់ង្ពលររមុ
ការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមនិានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង 
បនាទ បព់៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សធពារយ
ង្សន៊ីស ំជ្ញសវយ័របវតតិ។ 
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េណំ្ង់អគារ ៃិងសហោឋ រេនាេមព័ៃធាធារណ្ៈកនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
សំណង់អោរ នងិង្ហដ្ឋា រេនាសមព័នធសាធារណៈរន ងតំបន់ឧទានអងគរ នងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញង្បតិ
រភណឌ ពិភពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែាមេមរ ឬសហេមន ៍
 ន៊ីតិប េគលឯរជ្នមែលានសញ្ជដ តិមេមរ 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 
 អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋា ន 
 ររសួង មនទ៊ីរនានាថ្នរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពលព៊ី៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាង 
 ឯរសារពារព់័នធនងឹការបង្ងោ៊ីត និងការអន ញ្ជដ តេ ោះប ជ្ ៊ីអងគការ មែលង្េោះ
ង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល (សរាប់អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល) 

 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សសំ់ណង់អោររតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង់ង្ពលររុម
ការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមនិានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង 
បនាទ បព់៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សធពារយ
ង្សន៊ីស ំជ្ញសវយ័របវតតិ។ 
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េណំ្ង់អគារ ៃិងសហោឋ រេនាេមព័ៃធាេនា 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់អោរ នងិង្ហដ្ឋា រេនាសមព័នធសាសនា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញ
ង្បតិរភណឌ ពភិពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 ប ពវជ្តិ រេហសថ េណៈរមមការ តំណាងសាសនាង្ផសងៗ 
 អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋា ន 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 ានរយៈង្ពល៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាង 
 ឯរសារពារព់័នធនងឹការបង្ងោ៊ីត និងការអន ញ្ជដ តវតត ឬអងគការ សាសនា 
មែលង្េញង្ដ្ឋយររសួងានសមតថរេិចថ្នរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 

 ឆ្ោ ឬតតសញ្ជដ ណប័ណណ ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ប ពវជ្តិ រេហសថ ឬេណៈរមមការតំណាងសាសនា មែលជ្ញាច សសំ់ណង់រតូវ
ានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង ់ង្ពលររុមការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ ។ 
ររណ៊ី  ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមិនានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង បនាទ ប់ព៊ីានការណាត់
ជ្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សែពារយង្សន៊ីស ជំ្ញសវយ័ របវតតិ។ 
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ការសលងសភៃង ៃិងលាប្ំណ្ៃ់សៅតំប្ៃឧ់ទ្យាៃអងគរ ៃិងតបំ្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្លងង្ភលង និងលាបណំន់ង្ៅតំបន់ឧទានអងគរ នងិតំបន់មែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តឱ្យរបជ្ញពលរែាអាេរបតិបតតិរបថ្ពណ៊ី  សាសនា ទំង្នៀមទាល ប់
របសេ់លួនរន ងការង្លងង្ភលងនងិលាបំណនង់្ៅរន ងឧទានអងគរនិងតំបនង់្ផសង
ង្ទៀត មែលសថិតង្ៅង្រកាមសមតថរេិចរេប់រេងរបសអ់ាជ្ញញ ធរអបសរាង្ដ្ឋយធានា
មិនឱ្យប៉ែោះពាល ់ែលត់ថ្មលង្បតិរភណឌ ពិភពង្លារ នងិសណាត ប់ធាន ប់ង្ទសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការរំណត់
និងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាមេមរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល០៣ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) ង្ែ៊ីមប៊ីផតលឱ់្យលិេិតអន ញ្ជដ ត 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់បជ្ញពលរែា 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ឬង្សៀវង្ៅរេសួារ 

ង្ោបល ់  ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវាង្នោះឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស របជ្ញពលរែារតូវានលរខណៈ
សមបតតិរបសេ់លួនែូេបានបញ្ជជ រ់ព៊ីតរមូវការឯរសារ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវា 
ជ្ញពិង្សស អាសយដ្ឋា នទនំារ់ទនំងេាសល់ាស ់រេួរតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ីស ំ
មរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

 អនរទទួលបានការអន ញ្ជដ តង្នោះ មិនរតូវផសពវផាយបាណិជ្ជរមមណាមួយ  
ង្ឡ៊ីយ។ 
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ការសរៀប្េំពិធីមងគលការ ឬពិធីសផ្សងៗតាមដប្ប្គ្ប្នពណី្ កនងុតំប្ៃឧ់ទ្យាៃអងគរ 
ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីមងគលការ ឬពធិ៊ីង្ផសងៗតមមបបរបថ្ពណ៊ី  រន ងឧទានអងគរនងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តឱ្យរបជ្ញពលរែាអាេរបតិបតតិរបថ្ពណ៊ី  សាសនា ទំង្នៀមទាល ប់
របសេ់លួន។ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការរំណត់
និងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាមេមរ នងិជ្នបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល០៣ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) ង្ែ៊ីមប៊ីផតលឱ់្យលិេិតអន ញ្ជដ ត 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់បជ្ញពលរែា 
 លិេិតបញ្ជជ រ់អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ឬង្សៀវង្ៅរេសួារ 

ង្ោបល ់ ង្ៅតមភូមិររថ្នឧទានអងគរ ង្រៅព៊ីង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវាង្នោះឱ្យបានឆ្ប់
រហ័ស របជ្ញពលរែារតូវានលរខណៈសមបតតិរបសេ់លួនែូេបានបញ្ជជ រ់ព៊ីតរមូវ
ការឯរសារ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវា ជ្ញពិង្សស អាសយដ្ឋា នទំនារទ់ំនងបាន
េាសល់ាសរ់េួរតូវានទំនារ់ទនំង និងដ្ឋរ់ពាយមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្ន
អាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការផ្តលដ់ផ្ៃទ្យីផ្ៃូវការ េតពីីការកំណ្ត់តំប្ៃ់ការពារនៃឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការផតលម់ផនទ៊ីផលូវការ សត៊ីព៊ីការរណំតត់ំបន់ការពារថ្នឧទានអងគរ នងិតបំន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីែឹងអំព៊ីតំបនអ់ភិររសថ្រពង្ ៊ី     និងតំបនក់ារពារឧទានអងគរ ង្េៀសវាង
ការទិញ-ែូរ និងសាងសង់ង្ដ្ឋយេ សេាប់ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែា ររុមហ  ន អងគការង្រៅរដ្ឋា ភបិាល និងសាថ ប័ននានា 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសង់្សវារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសធវើកមមេកិា ទ្យេសៃកិេចេកិាកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្ធវ៊ីរមមសិរា ទសសនរិេចសិរារន ងឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីផតលក់ារសិរា និងទសសនរេិចសិរាអំព៊ីការករអភិររសរបាសាទរន ង
ឧទានអងគរ និងតបំន់ង្ផសងៗង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

និសសតិមេមរ ឬបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយស ំរសាវរជ្ញវ 
 រយៈង្ពល ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ីស ំទសសនរិេច 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការយកេណំាកនៃប្ុរាណ្វតថុ ៃិងវតថុសផ្សងសទ្យៀតកនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 
កនងុសគាលសៅពិសាធៃ៍គ្ាវគ្ជ្ញវវិទ្យាាស្តេត កនងុគ្កប្ខ័ណ្ឌ គសគ្ាងេហគ្ប្តិប្តតិការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរអប្សរា 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការយរសំណាថ្នប រាណវតថ  នងិវតថ ង្ផសងង្ទៀតរន ងតំបន់ឧទានអងគរ នងិតបំន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងង្ោលង្ៅពិង្សាធន៍រសាវរជ្ញវវទិាសាន្តសតរន ង
ររបេណ័ឌ េង្រាងសហរបតបិតតិការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ធវ៊ីង្ធវ៊ីពិង្សាធន ៍នងិរសាវរជ្ញវ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ថ្ែេូសហរបតិបតតកិារជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរអបសរា 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយស ំរសាវរជ្ញវ 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា)  
 រូបភាពរបសសំ់ណារថ្នប រាណវតថ  នងិវតថ ង្ផសងៗង្ទៀតរន ងង្ោលង្ៅយរ
ង្ៅពិង្សាធន៍រសាវរជ្ញវវទិាសាន្តសត 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការជ្ីកយក ៃិងែឹកជ្ញ្ជូៃលមភក់កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃងិតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង កនងុសគាលសៅ
ជ្ួេជ្ុលគ្ាាទ្យ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការជ្៊ីរយរ និងែរឹជ្ ជ្ូ នថមភររ់ន ងតបំនឧ់ទានអងគរ និងតបំនម់ែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង រន ងង្ោលង្ៅជ្ួសជ្ លរបាសាទ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរបជ្ញពលរែា ឬសហេមន៍ ន៊ីតបិ េគល អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល អាេជ្៊ី
រយរ និងែឹរជ្ ជ្ូ នថមភរ់រន ងតំបន់អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង ង្ែ៊ីមប៊ីជ្ួសជ្ ល
របាសាទអងគរ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែា 
 ន៊ីតិប េគល 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសរៀប្េំពិធីសផ្សងៗកនងុតំប្ៃ់កនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីង្ផសងៗរន ងតំបន់ឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តជូ្នអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវាានបំណងែូេជ្ញផតលក់ារបណត ោះ         
បណាត លការផសពវផាយព័ត៌ាននានាែលរ់បជ្ញពលរែារន ងឧទានអងគរ នងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែា ឬសហេមន ៍
 ររសួង សាថ បន័ 
 ររុមហ  ន 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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